
1 א: ב רות רבה

סימוןר"אאלימלךהאישושם'בפרשתאאוקספורד

יהושערביבשום...........יהודהשלח   בןבני..*גניזה

יהושע'רבשםשמעון'ראפרשתאסליק'קמברידג

יהושע'רבשם'סימו'ראפרשתאסליקקושטא' דפ

יהושע'רבשםסימון'רש מסנות"ר

תנינאפרשתאי הפניני"ר

יהושע'רבשםסימון'ר'פירפרמה

יהושע'רבשםסימון'רשמעוני' יל

.המעתיק השאיר כאן רווח של שתי אותיות*

ניתןלאאוקספורד

ניתןלארבי..............אבוחמאורביליובןגניזה

ניתןדלא'רבשםהושעיא'דראבויחמא'ורלויבן'קמברידג

ניתןלארביבשםהושעיא'דראבויחמא'ורלויבןקושטא' דפ

נתןלא'אמרבבשםהושעיה'דראבויחמא'ורלויבןש מסנות"ר

ניתןלא'רבשםיהושעיה'וראבויהבשםחמא'ורלויבןפרמה

ניתןלא{הושעיא}אושעיה'דראבוהחמא'ראמרל"בשמעוני' יל

לכהאבייהודהבןשלהבניד"ההלדרשאלאהימיםדבריאוקספורד

כה[י]לאבי.............לידראלאימיםדבריספרגניזה

לכהאביעריהודהבןשלהבניד"ההלהדרשאלאהימיםספר'קמברידג

לכהאביעדיהודהבןשלהבניד"ההלהדרשאלאהימיםדבריקושטא' דפ

לכהאביעדיהודהבןשלהבני'דכתימאילהדרשאלאהימיםדבריספרש מסנות"ר

סלכהאביעדיהודהבןשלהבניד"ההלדרושאילוהימיםדבריפרמה

לכהאביעריהודהבןלה(י)שבני{לידרש}דרש(י)להאלאהימיםדבריספרשמעוני' יל
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2 א: ב רות רבה

מרשהשלד"באבמרשהאביולעדהליכהשלד"ב      אבאוקספורד

שלמרישהדיןבית.................ליכשלדיןביתזה  אבגניזה

מרשהשלדיןביתאבמרשהאביולעדהלכהשלדיןבית      אב'קמברידג

מרשהשלדיןביתאבמרשהאביולעדהלכהשלדיןבית      אבקושטא' דפ

שלמרשהדיןביתאבמרשהאביולעדהשללכהדיןבית      אבש מסנות"ר

מרשהשלהיתרץאבמרשהאביולעדהלבהשלדיןבית      אבפרמה

מרשהשלדיןבית{אבי}אב  מרשהאבי{ולעדה}ולערה    לכהשלדיןבית      אבשמעוני' יל

שהטמינההזונהרחבזוהבוץעבודתביתומשפחתאוקספורד

..........................ומשפגניזה

שהטמינהשהשמיטההזונהרחבזוהבוץעברתביתומשפחות'קמברידג

שהטמינההזונהרחבזוהבוץעבדתביתומשפחתקושטא' דפ

שהטמינההזונהרחבזוהבוץעבודתומשפחותש מסנות"ר

שהטמינהאחרדברבבוץעסוקהשהיתההבוץעבודתביתומשפחות*ג"מדה

שהטמינההזונהרחבזההבוץעבודתביתומשפחותפרמה

שהטמינההזונהרחב{זו}        בןהבוץעבודתביתומשפחתשמעוני' יל

.סעיף כא, לסינופסיס' דברי מבוא'ראה ב, ב"להשתמשותו של בעל מדרש הגדול במדרש רות רבה פ*

בריהושע'רהעץבפשתיותטמנם□שנהעץבפשתיהמרגליםאתאוקספורד

..........אלרביבבוץהמרגלים..גניזה

העץבפשתיותטמנםד"ההבבוץהמרגלים'קמברידג

ר"ב'יהודר"אהעץבפשתיותטמנםד"ההבבוץהמרגליםקושטא' דפ

העץבפשתימתנות כהונה

'כריהודה'רהעץבפשתיותטמנם'שנבבוץהמרגליםאתש מסנות"ר

יעקבבןאליעזר'רבבוץהמרגליםאתג"מדה

העץבפשתיהמרגליםאתפרמה

העץבפשתיהמרגליםשמעוני' יל
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3 א: ב רות רבה

עסוקההיתהבכיסמוןאמרסימוןאוקספורד

עסוקההיתהבבוסמיןאות אמת

..........................בביעסיקהשהיתה........גניזה

'קמברידג

עסקההיתה'בכי    סימו'סימוקושטא' דפ

מתנות כהונה

עסוקההיתהוסמין□באומרסימוןש מסנות"ר

{בכיסינין}{בביסינין}בבי   סינן    עסיקהשהיתהאומרג"מדה

פרמה

ליהשבעוועתה'שנאהמרגליםלהשנשבעואשבעלביתאוקספורד

לינא..............................אשבעלבית'וגו............גניזה

ליהשבעוועתה'שנהמרגליםלהשנשבעואשבעלבית'קמברידג

לינאהשבעוועתה'שנאהמרגליםלהשנשבעואשבעלביתקושטא' דפ

אשבעלביתמתנות כהונה

לינאהשבעוועתה'דכתיהמרגליםלהשנשבעואשבעלביתש מסנות"ר

לינאהשבעוועתהשנאמרהמרגליםלהשנשבעו(לבית)אשבעלביתג"מדה

לי□נאהשבעוועתה'שנהמרגליםלהשנשבעואשבעלביתפרמה

לינאהשבעוועתהשנאמרמרגליםלהשנשבעואשבעלביתשמעוני' יל

ויבאו'שנאהשבועהאתלהשקיימוויוקיםי"ביאוקספורד

............לשקימו...................................וי"בייגניזה

ויבאוד"הההשבועהאתלהשקיימוויוקיםי"בי'קמברידג

ויבאוד"הההשבועהלהשקיימוויוקיםי"ביקושטא' דפ

השבועהאתהמרגליםלהשקיימוויוקים'וגי"ביש מסנות"ר

באלהיםג"מדה

ויבאו'שנהשבועהאתלהשקיימוהים[ל]באפרמה

ויבואוהשבועהאתלהשקיימוויוקיםשמעוני' יל
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4 א: ב רות רבה

ויוציאוהמרגליםהנעריםאוקספורד

ואתאותהויוציאוהמרגליםהנערים'קמברידג

המרגליםהנעריםקושטא' דפ

'וגורחבאתויוציאוהמרגליםפרמה

ואתאשר להכלואתאחיהואתאמהואתאביהואתרחבאתויוציאוהמרגלים'הנערישמעוני' יל

'רתניהוציאומשפחותיהכלואת'לומתלמודמהאוקספורד

'רתנימשפחתהכלואתל"תומהמשפחתהכל'קמברידג

'רתניהוציאומשפחותיהכלואתלומרתלמודומהקושטא' דפ

'רתני'ישרלמחנהמחוץויניחוםהוציאוםמשפחותיהכלאתל"תומהפרמה

'רתנימשפחתהכלאת(ו)ל"תמהמשפחתהכלשמעוני' יל

משפחותבמאתיםונדבקווהלכואנשיםמאתיםבמשפחותיההיושאםיאחיבןשמעוןאוקספורד

אחרותמשפחותבמאתיםונדבקווהלכואנשיםמאתיםמשפחתהיתהשאפילויוחאיבןשמעון'קמברידג

'אחרומשפחותבמאתיםונדבקווהלכואנשיםמשפחתההיתהשאפלויוחאיבןשמעוןקושטא' דפ

משפחותבמאתיםודבקווהלכומאתיםבמשפחותיההיושאםיוחיבןשמעוןפרמה

משפחותבמאתיםונדבקווהלכואנשיםמאִתים{במשפחות} במשפחתההיושאםאומר{יוחי}יוחאי  בןשמעוןשמעוני' יל

בשבילהניצולוכלםאוקספורד

הוציאומשפחותיהכלאלא'נאמלאהוציאומשפחתהכלואתבזכותהניצוליןכלן'קמברידג

משפחותיהכלואתאלאנאמרלאמשפחתכלואתבזכותהניצולותכלןקושטא' דפ

בזכותיהנמצאוכולםפרמה

בזכותהלו□ניצ{כולן}כלםשמעוני' יל
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5 א: ב רות רבה

מאין   המהידעתיולאהאנשיםאליבאוכןותאמריריחולמלךשכיזבהכוזבהואנשיאוקספורד

האנשיםאליבאוכןותאמריריחובמלךשכזבאבא>>ו<<כזואנשי'קמברידג

האנשיםאליבאוכןותאמר'שנאיריחובמלךשכזבהכוזבאואנשיקושטא' דפ

מאין   המהידעתיולאהאנשיםאליבאוכןותאמר'דכתיירחולבנישכזבהכזבאואנשיש מסנות"ר

מאין   המהידעתילאהאנשיםאליבאוכןותאמריריחובמלךשכיזבהכיזבהואנשיפרמה

יריחובמלךזבה(י)שכ{כוזבא}כוזיבא    ואנשישמעוני' יל

לשריפהעצמהשהתקיימהושרףהחייםמןשנתייאשהויואשאוקספורד

לשרופיןעצמהאתשתקנהשרףהחייםמןשנתייאשהיואש'קמברידג

לשרופיןעצמהשתקנהושרףידך   ביתהי    נא'החיימןשנתיאשהיואשקושטא' דפ

לשריפהעצמהשהתירהושרףשנתייאשהויואשש מסנות"ר

לשריפהעצמהשהתקינהושרףהחייםמןשנתייאשהיואשפרמה

פה(י)לשרעצמהשהתקינהושרףהחייםמןשנתיאשהויואששמעוני' יל

שבשמיםאביהלפניהטוביםבמעשיהועילתשבאתלמואבבעלואשראוקספורד

שבשמיםלאביההנעימיםמעשיהועלובישראלונדבקהשבאתלמואבבעלואשר'קמברידג

שבשמיםלאביהמעשיהועלובישראלונדבקהשבאתהלמואבבעלואשרקושטא' דפ

'שבשאביהלפניהטוביםבמעשיהועילתשבאתבעלואשרש מסנות"ר

שבשמיםאביהלפניהנעימים(הנביאים)כמעשהעלתהלמואבבעלואשרפרמה

שבשמיםאביהלפני'הנעימיבמעשיהעלתהלמואבבעלואשרשמעוני' יל

בלחמילחמולכו'שנאמלחםשנקראתהתורהאתשקבלובישראלונדבקהשראתהלחםוישוביאוקספורד

בלחמילחמולכובה'שכתהתורהשקבלובישראלונדבקהשבאתלהםוישובו'קמברידג

בלחמילחמולכובהשכתב'התוראתשקבלובישראלשנדבקהלחםוישוביקושטא' דפ

בלחמילחמילכו'דכתילחםשנקראתהתורהאתשקבלובישראלונדבקהשבאתהלחםוישוביש מסנות"ר

בלחמיואכלולכובה'שכתהתורהאתשקיבלו'לישרונדבקהשבאתהלחםוישובפרמה

בלחמילחמולכובהשכתובהתורהאתשקבלובישראלונדבקה(ה)שבאתלחםוישובישמעוני' יל
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6 א: ב רות רבה

מעתיקונאמרוהללוהדבריםעתיקיםוהדבריםאוקספורד

...........הללודבריםאמררבי  איבוסימוןבירבי..............גניזה

איבו'רעתיקיםוהדברים'קמברידג

איבו'רעתיקיםוהדבריםקושטא' דפ

מעתיקונאמרוהללו'הדבריאומריםורבי  סימוןאיבו'    רמתנות כהונה

מעתיקונאמרוהללוהדבריםאומראיבו'    רסימון'בריהודה'וראיבו'רעתיקיםוהדבריםש מסנות"ר

מעתיקואמוריןהאילוהדבריםסימון'בראייבי'רעתידיןוהדבריםפרמה

מעתיקו)אמוריםהאלוהדברים{'אמ}אומר  סימון'ורבו(י)אי'רעתיקיםוהדבריםשמעוני' יל

אחרבמקוםפורשים(ו)ומאמוריםהללוהדבריםאמרסימון'בריודה'רעולםשלאוקספורד

אחרבמקוםומפרשין...................אמרסימוןבי רבייהודהורביעולם..גניזה

אחרקום.....ור...אלוני

אחרבמקוםומפורשיןכאןסתומיןהללוהדבריםסימון'בריהודה'ור'קמברידג

אחרבמקוםומפרשיםכאןסתומיןהללוהדבריםאומרסימון'בריהודה'ורקושטא' דפ

'וכוומפורשיןכאןסתומיןהללודבריםאומריהודהרביעולםשלמתנות כהונה

אחרבמקוםומפורשיםכאןחתומיםהללוהדברים'אומסימון'בריהודה'רשלעולםש מסנות"ר

אחרבמקוםומפורשיןכאןאמוריןהדבריםאמי'בריהודה'רעולםשלפרמה

אחרבמקוםומפורשיםכאןאמוריםהאלוהדבריםאמר{איניא}אניאבריהודה'ורעולםשלשמעוני' יל

בןיהושעוישלח'המרגליאלוהיוצריםהמהאוקספורד

...............יהושעששלחמרגליםאילוים.........................היוצריםהמהגניזה

ן ....יהוישלח'שנהיוצריםהמהאלוני

בןיהושעוישלחד"הההמרגליםאלוהיוצריםהמה'קמברידג

בןיהושעוישלחד"הההמרגליםאלוהיוצריםהמהקושטא' דפ

בןיהושעוישלח'שנהמרגליםאלוהיוצריםהמהש מסנות"ר

בןיהושעוישלחג"מדה

בןיהושעוישלחהמרגליןאילוהיוצריםהמהפרמה

דכתיבהמרגליםאלוהיוצריםהמהשמעוני' יל
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7 א: ב רות רבה

לאמרחרשהשטיםמןנוןאוקספורד

'וגוטים .........גניזה

'וגם    ......נוןאלוני

השטיםמןנון'קמברידג

השטיםמןנוןקושטא' דפ

חרשאלאחרשתקריאללאמרחרשמרגליםאנשיםשניםהשטיםמןנוןש מסנות"ר

לאמרחרשמרגליםאנשיםשניםהשטיםמןנוןג"מדה

לאמרחרשמרגליםאנשיםשניםהשיטיםמןנוןפרמה

לאמרחרששמעוני' יל

בידםהיונגרותכליאומריהודה'ראוקספורד

בידןהיתהות  ......................ורבייהודהרביגניזה

ם...היהנגרותכלי'אמיהודה'רמיה  .....יהודה'ראלוני

בידםהיונגרותכלינחמיה'וריהודה'ר'קמברידג

בידןהיהנגרותבליאמרחדנחמיה'וריהודה'רקושטא' דפ

בידןהיונגרותכליאומריןישג"מדה

בידםהיונגרותכלי'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רפרמה

בידםהיו'נגרוכלי'אומיהודה'רשמעוני' יל

כליאומרנחמיא'רלאמרחרשמנגריםאוקספורד

...ר  ..נחמיהרביאבןִרש............לאמחרשגניזה

כלי'אמ.......לאמרש.....מרגאלוני

כלי'אמנחמיה'רלאמרחרשמרגלים'קמברידג

כליאומרנחמיה'רלאמרחרשמרגליםקושטא' דפ

כליאומריןוישג"מדה

כלי'אמנחמיה'ורלאמרחרשמנגריםפרמה

*מנגריםשמעוני' יל

.אינו נובע מרות רבה אלא ממדרש תנחומא שלח א', שלא ירגיש בהם אדם... נחמיה אומ עשו עצמם קדרין' ר': המאמר שבהמשך*
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8 א: ב רות רבה

כמשמעוחרשיאחיבןשמעון'רתנילאמרחרשמקדריםבידםהיוקדרותאוקספורד

.........תנילאמר..ח..................גניזה

כמשמעוחרש'אמיוחאיבןשמעון'רתני..לאש....מקדרבידםהיהקדרותאלוני

'כמשמחרששמעון'רתנילאמרחרשמקדריןבידםהיו'קמברידג

כשמועוחרשיוחאיבןשמעון'רתנילאמרחרשמקדריןבידןהיהקדרותקושטא' דפ

אומרשמעון'רבידןהיהקדירותג"מדה

כמשמעוחרשיוחיבןשמעון'רתנילאמרבידםשמקדריןקדירותפרמה

כמשמעוחרש'אומשמעון'רשמעוני' יל

מאיררמשוםתנישלהםאופנייאעלעומדיםואתםכחרשיםעצמיכםעשולהםאמרהאוקספורד

.................ִכמה□.............עומדיואתם.....................גניזה

רזיהןעלעומדיןאתם....חרמכן..עשולהן'אמאלוני

רזיהןעלעומדיןואתםכחרשעצמכםעשולהן'אמ'קמברידג

שמעון'ררזיהםעלעומדיםואתםחרשיןעצמכםעשולהםאמרקושטא' דפ

רזיהןעלעומדיןואתםכחרשיםעצמכםעשולהןאמרג"מדה

שלהםאופניםעלעומדיםואתםכחרשיםעצמיכםעשולהם'אמפרמה

שלהםאופניהעלעומדיםאתםחרשיםעצימכםעשול"אשמעוני' יל

שלהםאופנייאעלעומדיםאתםכחרשיםעצמיכםעושיםשאתםמתוךאוקספורד

....גניזה

ארץשלאופניהעל'קמברידג

שלהםאופנייהעלעומדיןאתםחרשיםעצמכםעושיםשאתםמתוךאומראלעזרבןקושטא' דפ

פרמה

רזיהםעל'עומדיאתםבהםחורשיןשאתםמתוךיעקבבןאלעזררבשםתניאוקספורד
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9 א: ב רות רבה

בנטיעהבקיאיםשהיונטעיםויושביאוקספורד

.בנטיעם.בקישהיונטעיםויושביאלוני

זמורהמשםויכרתושםעלבנטיעהבקיאיןשהיונטיעיםויושבי'קמברידג

זמורהמשםויכרתושנאמרשםעלבנטיעהבקיאיןשהיונטעיםויושביקושטא' דפ

בנטיעהבקיאיןשהיונטעיםויושביש מסנות"ר

בנטיעהבקיאיןשהיונטעיםויושביפרמה

בנטיעהבקיאיםשהיונטעיםויושבישמעוני' יל

שכינהששרתהאומריםוישלכוההרהלהםותאמרהגדראחוריאותםשהטמינהוגדרהאוקספורד

וח..עלישרת.'אומוישלכוההרהלהםותאמרהגדר..ו.אאותםנה....שוגדרהאלוני

רוחעליהששרת'אומוישלכוההרהלהםותאמרהגדראחראותםשהטמינהוגדרה'קמברידג

רוחעליהששרתה'אומוישלכוההרהלהםותאמר'שנאהגדראחריאותןשהטמינהוגדרהקושטא' דפ

ימיםשלשתשמהונחבאתם'דכתיהגדרלאחוריעצמםשהטמינווגדרהש מסנות"ר

רוחעליהששרתה'אומוישלכוההרהאליהםותאמר'שנהגדראחוריאותםשהטמינהוגדירהפרמה

הגדררי(ו)אחאותםשהטמינהוגדרהשמעוני' יל

שהםיודעתהיתהמניןכןשאלולאליריחוישראליכנסושלאעדעליהאוקספורד

.שהיודעתהייתה'מנכןשאילולילארץנכנסושלאעדש..ק.אלוני

שהןיודעתהיאמהיכןוכיישראלנכנסושלאעדהקדש'קמברידג

יודעתהיתהמהיכןוכילארץישראלנכנסושלאעדהקדשקושטא' דפ

שהןהזונהרחביודעתהייתהמהיכןכןשאילוהקודשפרמה

ימיםלשלשתחוזריםאוקספורד

ימיםשת□..ין....אלוני

הקדשרוחעליהששרתמיכןימיםלשלשהחוזרין'קמברידג

הקדשרוחעליהששרתהמיכןימיםלשלשתשחוזריןקושטא' דפ

ימיםלשלשהחוזריןפרמה
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10 א: ב רות רבה

בניהזהאומרנחמיא'רשםישבובמלאכתוהמלךעם*אוקספורד

בניהזה'אמדודסימוןבריהודה'וראיבו'רשםישבובמלאכתוהמלךעם*ש מסנות"ר

שנטפלבניהזה'אמאביי'רהמקדשביתבבניןשלמההמלךעםשנטפלוויהוידעאוקספורד

שנטפלהכהןיהוידעזה'אמוחדהביתבבנייןשלמההמלךעםשנטפלוויהוידעש מסנות"ר

הביתבבניןהמלךעםשנטפלבניהזהאמריודה'רהביתבבדקיואשהמלךעםאוקספורד

הביתבבדקיואשהמלךעםש מסנות"ר

*הביתאתלהחריבשלאה"להבשפייסוויחזקאלירמיהזהאמרירמיה'וראוקספורד

ש מסנות"ר

הדן במרגלים, (קרוב לסוף סימן א)י אוקספורד "נראים הדברים שהיא הועברה למקומה הנוכחי בכ. דוד המלך כג על-כא:ד, הפותר את הפסוקים שבספר דברי הימים א, שייכת לסימן ב, בית דוד העוסקת במלכי, פסקה זו, ללא ספק* 

עם המלך במלאכתו ישבו ': תחת הכותרת של הפסוק נושא הדרשה, ולפיכך ביקש להעבירה לסוף סימן ב, [20-19' עמ, להלן, השווה למשל]ניתן לשער שמעתיק אלמוני שם לב שהפסקה אינה מצויה במקומה הנכון ! בטעות, וברחב הזונה

הוא הצמידה לפסוק , במקום להעמידה בסוף סימן ב: מסתבר שמי שביצע את ההעברה בפועל לא שם לב לנקודה זו וטעה בכתובת, הואיל ופסוק דנן נדרש מספר פעמים בארבעת הסימנים הראשונים של פרשה ב, אולם. [פסוק כג]' שם

!שבסוף סימן א' עם המלך במלאכתו'

מכאן עולה שאף מיקומן הנוכחי של הדרשות על מלכי בית דוד שבדפוס קושטא . ש מסנות לספר דברי הימים ומסתבר שנוסח הכלאים של כתב יד אוקספורד כבר עמד לפניו"   מעניין לציין שמצב טקסטואלי זהה מתועד גם בפירושו של ר

.19' ראה להלן בהערה לעמ, כבר ישב בעל אות אמת על מדוכה זו ויישר את ההידורים, ואכן, הוא מאד בעייתי - (!כא' פס, דברי הימים שם)' והדברים עתיקים'המלמד כאילו הן נועדו לפרש את הכתוב , ובשלשה כתבי יד
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11 א: ב רות רבה

הןאלוהזונהמרחבעמדוונביאיםכהניםעשרהאוקספורד

הן....מרחב..עמכהניםעשרה'אממכאןבמלאכיםהמלךעםאלוני

הזונהמרחבעמדונביאיםכהניםעשרהאמרומיכןשםישבובמלאכתועם'קמברידג

הזונהמרחבעמדונביאיםכהניםעשרהאמרומכאןשםישבובמלאכתוהמלךעםקושטא' דפ

הןאילוהזונהמרחבעמדוונביאיםכהניםעשרהמיכאןבמלאכתוהמלךעםפרמה

הזונהמרחבעמדוונביאיםכהניםעשרה{ר"א}אמרו   מכאןבמלאכתוהמלךעםשמעוני' יל

בוזייחזקאלברוךנריהשלוםחנמאלמעשיהשריהחלקיהירמיהאוקספורד

נריהך..בבוזייחזקאלשלוםחנמאלמעשיהשריהחלקיהמיה.יאלוני

אף'אומוישבוזייחזקאלנריהברוךשלוםחנמאלמעשיהשריהחלקיהירמיה'קמברידג

אף'אומריוישבוזייחזקאלנריהברוךשלוםחנמאלמחסיהחלקיהירמיהקושטא' דפ

ובוזייחזקאלג"מדה

נריהכןבוזייחזקאלשלוםחנמאלמחסיהשריהחלקיהירמיהפרמה

□□נרברוךבוזייחזקאלשלוםחנמאלמחסיהשריהחלקיהירמיהשמעוני' יל

אוקספורד

הזונהרחבשלבניהמבניהיתההנביאהחולדה'קמברידג

היתההזונהרחבשלבניהמבניהנביאהחולדהקושטא' דפ

פרמה

01/01/2019



12 ב: ב רות רבה

אביבדודקרייהפתרשמואל'ראוקספורד

גניזה

אביער.יהודבןשלהבניבדודקראפתרי...נ.......'ראלוני

אביעריהודהבןשלהבניבדודקראפתחנחמניברשמואל'ר'קמברידג

אביעדיהודהבןשלהבניבדודקראיפתרנחמניברשמואל'רקושטא' דפ

ערשלמעלהבעניין'וגשלהבניכדודקראכתרנאמןברשמואל'רש מסנות"ר

אביעדיהודהבןשלהבניקריאפתרנחמןברשמואל'רפרמה

'וגושילהבניבדוד(קריא)פתרנחמניברשמואל'רשמעוני' יל

משפחות'וכוד"באבלכהאוקספורד

ומשפחותגניזה

ומשפחתשלמרשהדיןביתאבמרשהאבי.לעד.ה....דיןת.באבלכהאלוני

ומשפחתמרשהשלבית דיןאבמרשהאבולעשותלכהשלדיןביתאבלכה'קמברידג

ומשפחתמרשהשלד"באבמרשהאביולעדהלכהשלדיןביתאבלכהקושטא' דפ

ומשפחתש מסנות"ר

ולמשפחותמרשהשלד"באבמרשהאביולעדהלכהשלר"באבלכהפרמה

'דכתיהואהדאבפרכותעסוקשהיהדודזההבוץעבודתביתיעבץאוקספורד

ותהיהיאהדא...................הבוץעבדתביתגניזה

'ד'ה'הבפרוכותעוסקשהיהדודזההבוץ'עבודאלוני

ד"ההבפרכותעסוקשהיהדודזההבוץעבדתבית'קמברידג

ד"ההבפרוכותעסוקשהיהדודזההבוץעבדתביתקושטא' דפ

ד"ההבפרכותעסוקשהיה□זהבוץעבודתביתש מסנות"ר

ד"ההבפרוכתעוסקשהיהדורזההבוץ(הפ)עבודתביתפרמה

דכתיבהואהדאבפרוכות{עוסק}עסוקשהיהדודזההבוץעבודתביתשמעוני' יל

01/01/2019



13 ב: ב רות רבה

הלחמיביתאורגיםיעריבןאלחנןויךאוקספורד

.........פלשתיעםבגתמלחמהעודגניזה

אורגיםיעריבןאלחנןויךאלוני

אלחנןויך'קמברידג

אלחנןויךקושטא' דפ

אורגיםיעריכןאלחנןויךש מסנות"ר

אורגיםיאירבןאלחנןוילךפרמה

אורגיםיעריבןחנן(אל)ויךשמעוני' יל

ה"הבשחננואלחנןאוקספורד

......אחאשראתוחנותיאמרדאת     כמאה"הקב.....גניזה

האלשחננודודזהאלחנןאלוני

ה"הבשחנכודודזה'קמברידג

ה"הקבשחננודודזהקושטא' דפ

ה"הבשחננודודזהאלחנןש מסנות"ר

שחנןדודזהאלחנןפרמה

הכי קאמר{ה"שחנכו הב}(אלשחננו)דודזהשמעוני' יל

בפרכותעסוקשהיהאורגיםביערגדלשהיהיעריבןאוקספורד

..........שהואהלחמיביתאורגיםביערשגידל......גניזה

בפרכותעסוקשהיהאורגיםביערגדרגודרשהואבן□יערבןאלוני

בפרכותעסוקשהיהאורגיםביערגדלשהיהיעריבן'קמברידג

בפרוכותשעסקאורגיםביערגדלשהיהבןיעריבןקושטא' דפ

בפרכותעסוקשהיהאורגיםכיערגודרשהואבןיעריבןש מסנות"ר

אורגיםביערגדלשהואבןיעירבןפרמה

אורגים{ביער}כיער  גדולשהיהיעריבןשמעוני' יל
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14 ב: ב רות רבה

תורהבדבריעמוגודרתשהיהסנהדריןזואורגיםא"דאוקספורד

גניזה

סנהדריןזואורגיםאלוני

אורגיןא"ד'קמברידג

אורגים'א'דקושטא' דפ

תורהבדבריעצמןגודריןשהיוסנהדריןאלואורגיםא"דש מסנות"ר

סנהדריןזהפרמה

סנהדרין אלו שמעוני' יל

אורגהוהואהלכהמעלהשהיהא"דאוקספורד

......והולפניוהלכותמעליןשהיואחיר...גניזה

אורגהוהיהלפניוהלכהעליומעלה[א](ה)שהיאלוני

אורגהוהואההלכהאתמעליןשהיו'קמברידג

אורגהוהואההלכהאתלומעליןשהיוקושטא' דפ

אורגהוהואלפניוהלכהמעלהשהיתהפרמה

אורגה  והוא  לפניו {'הלכו}הלכה מעלה ה (ת)שהישמעוני' יל

ה"הבלושנשבעאשבע   לביתאוקספורד

בשבועהה"הקבלושנישבע....   ....גניזה

'ה'ב'הקלושנשבעאשבע   לביתאלוני

ה"הבלושנשבעאשבע   לביתתורהבדבריעמואורגיןשהיוסנהדריןזוא"ד'קמברידג

ה"הבלושנשבעאשבע   לביתתורהבדבריעמואורגיםשהיוסנהדריןאלו'א'דקושטא' דפ

ה"הבלושנשבעאשבע   לביתש מסנות"ר

ה"הקבלושנשבעואשבע   לביתפרמה

הקדוש   ברוך   הואלושנשבעאשבע   לביתשמעוני' יל
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15 ב: ב רות רבה

השבועהאתלושקייםויוקיםלבחיריבריתכרתי'שנאאוקספורד

........לושקייםיוקיםדבר אחר.................הדהגניזה

השבועהאתלושקייםויוקיםלבחיריכרתיברית'שנאלוני

השבועהאתלושקייםויוקיםבריתכרתי'קמברידג

השבועהאתלושקייםויוקיםלבחיריבריתכרתי'שנאקושטא' דפ

השבועהאתשקייםויוקיםעבדילדודנשבעתי'כדכתיש מסנות"ר

השבועהלושקייםויוקיםעבדילדודנשבעתילבחיריבריתכרתי'שנפרמה

השבועהאתלושהקיםויוקיםעבדילדודנשבעתי'שנאשמעוני' יל

כוזיבהואנשיממנהיסורלאאמתלדודי"ינשבע'שנאאוקספורד

עזריהרבי......................גניזה

עזריה'רכוזיבהואנשי'וגלדודי'יינשבע'שנאלוני

עזריה'רכזובאואנשילדודי"ינשבע'קמברידג

עזריה'רכוזבאואנשיממנהישובלאאמתלדודי"ינשבע'שנאקושטא' דפ

עזריה'רכזבאואנשי'ממנה   וגישובלאאמתלדודי"ינשבע'שנש מסנות"ר

'עזריאלעזר בן'ר'אמי הפניני"ר

עזריה'רטובהואנשיממנהישובלאאמתלדודי"ינשבע'שנפרמה

אמתלדודי"ינשבעשמעוני' יל

אמרמריוןבריצחק'ראוקספורד

...........................בןיונתןרבי.גניזה

'בשבה[:]מטימריוןבריצחק'רחגיבריצחק'רחגיברתן...□אלוני

בשםלהואמרימריון'וריצחק'רחגי'ור  נתן'ור'קמברידג

להואמרימריוןבריצחק'וריונתן'ורקושטא' דפ

כשםמריוןבריצחק'ורחגיבןיוחנן'ורש מסנות"ר

משמיהבהמטומריוןבןיצחק'רחגיבןיוחנן'ורפרמה
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16 ב: ב רות רבה

היהיהודהמשלסנהדריןשלרובהאוקספורד

...............לסנה.רובהבןחנניהרב........גניזה

שלסנהדריןרובהנינה....יוסי'ראלוני

היתהיהודהמשלסנהדריןעיקרחנינה'בריוסי'ר'קמברידג

יהודהמשלסנהדריןעיקרחנינא'בריוסי'רקושטא' דפ

'כת'כלומהיאשליהודהשלסנהדריןרכהאמריןצדוקברחנניה'רש מסנות"ר

יהודהבשלסנהדריןשלרובןי הפניני"ר

יהודהמשלדסנהדריןרובוחנינא'בריוסי'דרפרמה

מייןעיניםחבלילי'שנאאוקספורד

............מייןנים ...........גניזה

מייןעיניםחכליליאלוני

מייןעיניםחכליליטעםמה'קמברידג

מחלבשניםולבןמייןעיניםחכלילי'שנאמטעמאמאיקושטא' דפ

'וגמייןעיניםחכלילי'ואומבכזיבוהיההתם'דכתיכזבאהכאש מסנות"ר

מחלבשניםולבן'שני הפניני"ר

מייןעיניםחכליליהויפרמה

העדהמעיניוהיה אם'וכתאוקספורד

...וד.גניזה

כחלבבנקיוןאותהמוציאיןשהןעדכשניםההלכהאתסודריןשהיו'קמברידג

כחלבבנקיוןאותהמוציאיןשהיועדכשניםההלכהאתסודריןשהיוקושטא' דפ

כחלבבנקיוןאותהמוציאיןשהיועדבשניםהתורהאתסודריןשהיוי הפניני"ר

פרמה
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17 ב: ב רות רבה

אביובביתביידךנאתהי'שנאהחייםמןשנתיאשויואשאוקספורד

...........יד.............................גניזה

אביובביתביידךתהי(י)אל'שנ.....מן□שנתיאשויואשאלוני

ביידךנאתהיהחייםמןשנתייאשיואש'קמברידג

ביידךנאתהיהחייםמןשנתיאשיואשקושטא' דפ

אביובביתביידךנאתהי'שנהחייםמןשנתייאשויואשש מסנות"ר

'וגואביובביתביידךתהיאלהיי"י'שנהחייםמןשנתייאשויואשפרמה

אביובביתביידךנאתהיהחייםמןשנתייאשויואששמעוני' יל

לעולםזאתשמרהאבותינווישראליצחקאברהםאלהיי"ישרופיםמעשהשהזכירושרףאוקספורד

'אבותוישראליצחקאברהםלהי.....שרופיםמעשהשהזכירושרףאלוני

לעולםזאתשמרהוישראליצחקאברהםאלהיי"ישרופיםמעשהשהזכירושרוף'קמברידג

אבותינווישראליצחקאברהםאלהיי"ישרופיןמעשהשהזכירושרףקושטא' דפ

'וגאבותינוויעקביצחקאברהםאלהי'יי'דכתישרפיםמעשהשהזכירושרףש מסנות"ר

לעולםזאתשמרהאבותינו'וישרויצחקאברהםאלהישרופיםמעשהשהזכירושרףפרמה

לעולםזאתשמרה(וישראל)יצחק(ו)אברהםאלדיי"ישרופיםמעשהשהזכירושרףשמעוני' יל

לחםמביתשהואלחםוישוביהמואביהמרותבאאשרלמואבבעלואשראוקספורד

לחםמביתבאשהואוישובוהמואביה.....בהואאשרלמואבבעלואשראלוני

לחםמביתשהיאלחםוישוביהמואביהמרותבאשהואלמואבבעלואשר'קמברידג

לחםמביתשבאלחםוישוביהמואביהמרותשבאלמואבבעלואשרקושטא' דפ

לחםמביתשהואלחםויושביהמואביהמרותבאשהואלמואבבעלואשרש מסנות"ר

לחםמביתבאשהואלחםוישובוהמואביהמרותבאשהואלמואבבעלואשרפרמה

לחםמביתשבאלחםוישוביהמואביהמרותשבאלמואבבעלואשרשמעוני' יל
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18 ב: ב רות רבה

הריםהמעתיקההרהמשםויעתקא"הדסימון'ר'אמעתיקיםוהדבריםאוקספורד

הריםהמעתיקההרהמשםויעתקא"כדאמראיבו'רסימון'  וראיבו'  ראות אמת

הריםהמעתיקההרהמשםויעתקא"כד'אמאיבו'רעתיקיםוהדבריםש מסנות"ר

'עתיקיוהדבריםאלוני

עתיקיםוהדבריםיהודה'קמברידג

עתיקיםוהדבריםיהודהקושטא' דפ

פרמה

המקוםבזהועתקוהימיםשבדבריהייחוסזהוכתבעזראשאמרממקומוצורויעתקאוקספורד

אמרוחרנאהמקוםבזהועתקוה"דשלהיחוסזהוכתבעזראשבא'וגוצורויעתקאות אמת

ממקומוצורויעתקש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

פרמה

אחרבמקום'ומפורשיכאןסתומיםהללווהדבריםאוקספורד

אחרבמקוםומפורשיםכאןסתומיםהללוהדבריםאות אמת

אחרבמקוםומפורשיםכאןסתומיםהללוהדבריםש מסנות"ר

'קמברידג

קושטא' דפ

פרמה
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19 ב: ב רות רבה

'יהוד'רסימון'בריהודה........'ר*אלוני

נחמיה'בריהודה'ורסימון'בריהודה'וראיבו'ר*'קמברידג

אמראיבו'ר*קושטא' דפ

סימון'בריהודה'וראייבי'ר*פרמה

אמרי)אייבו'    ור(יוחנן'ור)סימון{'בר}'  בר ר(יהושע){יהודה}'רבמלאכתוהמלךעם*שמעוני' יל

ישבו  שםבמלאכתוהמלךעםאוקספורד

סימוןבריהודה'וראיבו'רישבו  שםבמלאכתוהמלךעםש מסנות"ר

אות אמת

מאיר בן' על טעות מיקומה של פסקה זו כבר עמד ר. כך שמקומם הנכון הוא בסוף סימן ב, ['עם המלך במלאכתו']שדברי המדרש שלפנינו שייכים לסוף הפסוק האחרון מספר דברי הימים הנדרש בסימן זה , 10'  עמ, הזכרנו לעיל  כבר* 

והורה להעביר את הדרשות העוסקות במעשיהם של, הוא הציע לתקן את המעוות שמצא בנוסח הדפוס של סימן דנן. ' ... [כתבי יד. א.ז]נוסחאות  [!כך]הנכונה שמצאתי בשני ' הנוסח'שהסתמך על ', אות אמת'בעל , שמואל בנבנישת

המזהה את היושבים, למקם דרשות אלו לאחר הפתרון הראשון על כתוב זה, יש אפוא. סוף סימן ב, כאמור, למקומם הנכון שהוא', עם המלך במלאכתו ישבו שם'הבאות לפרש את הכתוב , וכדומה' בניין בית המקדש'צאצאי דוד המלך ב

.שם העמדנו את הפסקה ושלל עדויותיה על מכונם, 26-24' ראה גם להלן בנספח המיוחד שבעמ. [בת שבע]ואם שלמה המלך  [רות המואביה]הלא הן הסבתא רבתא , בית דוד' אימותיה של מלכות'כ' עם המלך במלאכתו

דוד

בנין.....עםשנטפלוושלמהדודזה'אמאלוני

בבניןה"הבלפנישנשתפוושלמהדודזה'אמאיבו'ר'קמברידג

בבניןה"הקבלפנישנשתתפוושלמהדודזהקושטא' דפ

בבינייןה"הקבעםשנטפלוושלמהדודזהפרמה

בבניןהואברוךהקדושעםשנטפלוושלמהדודזהאומריהודה'ר(נחמיה'וריהודה'   רשמעוני' יל

אוקספורד

ש מסנות"ר

'וכוושלמהדודזה'אמאיבו'ראות אמת

מה  .....העםשנטפל.ד[י]ו□יבןבניהזה'אמנחמיה'ורהביתאלוני

שלמההמלךעםשנתחזקיהוידעבןבניהוזה'אמסימון'בריהודה'רהמקדשבין'קמברידג

שלמההמלךעםשנתחזקיהוידעבןבניהוזהאמרסימון'בריהודה'רהמקדשביתקושטא' דפ

זה'אויהודה'ורהמקדשביתפרמה

שלמההמלךעםשנטפליהוידעבןבניהוזהאומרנחמיה'רהמקדשביתשמעוני' יל

שלמההמלךעםשנטפלוויהוידעבניהזהאומרנחמיא'ראוקספורד

שלמההמלךעםשנטפלוויהוידעבניהזה'אמש מסנות"ר

אות אמת

01/01/2019



20 ב: ב רות רבה

הגדולהכהןיהוידעזה'אמ'יהוד'רהביתבבניןאלוני

הגדולהכהןיהוידעזה'אומיהודה'רהמקדשביתבבנין'קמברידג

הגדולהכהןיהוידעזהאומריהודה'רהמקדשביתבבניןקושטא' דפ

הכהןיהוידעפרמה

גדולכהןיהוידעזה(יהודה'ראמר)סימון{'בר}'  בר ר{יהודה}יהושע'רהמקדשביתבבניןשמעוני' יל

בניהזה'אמאביי'רהמקדשביתבבניןאוקספורד

הכהןיהוידעזה'אמוחדהביתבבנייןש מסנות"ר

אות אמת

הביתבבדקשלמההמלך.עפל   ...אלוני

הביתבבדקיואשעםשנטפל'קמברידג

הביתלבדקיואשעםשנטפלקושטא' דפ

הביתבבדקיואשהמלךעםשנטפלפרמה

הביתבבדקיואשהמלךעםשנטפלשמעוני' יל

הביתבבדקיואשהמלךעםשנטפלאוקספורד

הביתבבדקיואשהמלךעםשנטפלש מסנות"ר

אות אמת

הביתאתלהחריבשלא'ה'ב'ק.....פייסו......וי..ירמ.ז'אמנחמיה'ראלוני

המקדשביתלהחריבשלאה"להבשפייסוויחזקאלירמיה'אומנחמיה'ר'קמברידג

המקדשביתלהחריבשלאה"הקבלפנישהתפללוויחזקאלירמיהזהאומרנחמיה'רקושטא' דפ

פרמה

הביתלהחריבשלאה"להב{שפויסו}שפייסו  ויחזקאלירמיהזהאומרנחמיה'ר(ו)שמעוני' יל

הביתאתלהחריבשלאה"להבשפייסוויחזקאלירמיהזהאמרירמיה'וראוקספורד

*המקדשביתאתלהחריבשלאעדאות אמת

.26-24' עמ,  ולהלן בנספח19; 10' לעמ  השווה לעיל בהערות, ועל פיהם העביר דרשות אלו לסוף הסימן, עד כאן ליתא בשני כתבי היד שהשתמש בהם בעל אות אמת* 
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21 ב: ב רות רבה

'וכוורותבועזזההיוצריםהמהאות אמת

דומיםשהיווהזקניםהמלךשלמהזהנטעיםיושביורותבעזזההיוצריםהמהאוקספורד

דומיןשהיווהזקיניםשלמההמלךזהנטעיםויושביורותבעזזההיוצריםהמהש מסנות"ר

דומהשהואהמלךשלמהזהעים.....ויוות.....בזהרים...ההמהאלוני

דומהשהיהשלמהזהנטיעיםויושביורותבועזזההיוצריםהמה'קמברידג

ה□דושהיהשלמהזהנטעיםויושביורותבעזזההיוצריםהמהקושטא' דפ

דומהשהואהמלךשלמהזהנטעיםויושביורותבעזזההיוצריםהמה*ג"מדה

'וכו'והזקנישלמההמלךזהנטועיםויושביורותבועזזההיוצריםהמהא סבע"ר

דומהשהואשלמההמלךזהנטעיםויושביורותבועזזההיוצריםהמהפרמה

דומה(הוא)ששלמה(המלך)זהנטעיםויושביורותבועזזההיוצריםהמהשמעוני' יל

. בהערה2' שו, 2' עמ, ראה לעיל*

אות אמת

קתדראותשבעיםעללפניויושביםשהיוסנהדריןזווגדרהובמלכותבחכמהוהואחכמהלנטעאוקספורד

קתדראותשבעיםעללפניויושביןשהיוסנהדריןאלווגדרהובמלכותבחכמהוהואבחכמהלנטע   הןש מסנות"ר

יתה.שרין....זודרה......במלכעה...לאלוני

שהיוסנהדריןזהוגדרהבמלכותוכנטע'קמברידג

שהיו'סנהדריאלווגדרהבמלכותוכנטעקושטא' דפ

עמוהיושבתסנהדריןזווגדרהלנטעג"מדה

קתדראות'עעללפניו'שיושבי'הסנהדריאלווגדרהא סבע"ר

במלכותולנטעפרמה

שהיתהסנהדריןזהוגדרהבמלכותולנטיעהשמעוני' יל

אות אמת

שםישבובמלאכתוהמלךעםתורהדבריוגודריןכגדרעשוייםאוקספורד

שםישביהמלךעםתורהדבריוגודריםכגדרעשויםש מסנות"ר

ם ..................גניזה

......בהמלך..תורהבדבריעמוגודרתאלוני

ישבובמלאכתוהמלךעםתורהבדבריעמוגודרין'קמברידג

שםישבובמלאכתוהמלךעםתורהבדבריעמוגודריםקושטא' דפ

שםישבובמלאכתוהמלךעםתורהדבריוגודרתג"מדה

במלכותועד המלךבמלאכתוהמלךעםכגדרעשוייםא סבע"ר

שםישבופרמה

שםישבובמלאכתוהמלךעםתורהבדבריעמוגודרתשמעוני' יל
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22 ב: ב רות רבה

אות אמת

בנהבןשלמהשראתהעדהמואביהרותמתהשלאאומראתהמניןאוקספורד

בנובןשלמהשראתהעדמתהשלאהמואביהרותזהש מסנות"ר

בנהבןשלמהתה............רותמיתהשלאאמראתהמנייןגניזה

...בןשלמהשראתעדהמואביה......א......אתה'נ.אלוני

בנהבןשלמהשראתעדהמואביהרותמתהלא'אממיכן'קמברידג

בןשלמהשראתהעדהמואביהרותמתהלאאמרומכאןקושטא' דפ

בנהבןשלמהשראתעדרותמתהשלאאומראתהמניןג"מדה

בנהבןשראתהעדרותמתהשלאד□לאתהומניןא סבע"ר

בנהבןשלמהאתה[□י]שרעדרותמתהשלאאומראתהמיכאןפרמה

בנהשלמהשראתהעדהמואביהרותמתהשלאאומראתהמניןשמעוני' יל

אות אמת

שםישבובמלאכתוהמלךעם'שנאזונותשלדינןודןיושבאוקספורד

ד"הה*שלכדינןוכןיושבש מסנות"ר

שםישבובמלאכתולך..........כמאשלזונותבדינןשישבגניזה

....במלמלך..ו   ...ו...במלמלך..................ודןשב..אלוני

ד"ההזונותשלדינןודןיושב'קמברידג

ד"ההזונותשלדינןודןיושבקושטא' דפ

שםישבובמלאכתוהמלךעםשנאמרשלזונותבדיןיושבג"מדה

'דכתיזונותשלבדינןודןיושבא סבע"ר

'שנזונותשלדינןודןיושבפרמה

שםישבובמלאכתוהמלךעםשנאמרזונותשלדיניןדןשמעוני' יל

.'לשון נקיה'במקום זה היא מעין צנזורה פנימית המושתתת על העקרון של ' זונות'דומה שהשמטת *
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23 ב: ב רות רבה

אות אמת

שבעבתזוהמלךלאםכסאוישםואמראוקספורד

המלךלאםכסאוישםש מסנות"ר

שבעבתזוהמלךכסא לאם...............לאםכסאם(.)וישואומרגניזה

.שב..............וישם......אלוני

שבעבתזוהמלךלאםכסאוישם'קמברידג

שבעבתזוהמלךלאםכסאוישםקושטא' דפ

שבעבתזוהמלךלאםכסאואומרג"מדה

שבעבתזושלמהלאםכסאוישםא סבע"ר

המלךלאםכסאוישםפרמה

שבעבתזוהמלךכסא לאםוישםלימינוותשבהמלךלאםכסאוישםואומרשמעוני' יל

המואביהרותזולימינוותשבעדאות אמת

המואביהרותזולימינוותשבאוקספורד

ש מסנות"ר

.....לימינוותשבגניזה

........רו...מינ ......אלוני

המואביהרותזולימינוותשב'קמברידג

המואביהרותזולימינוותשבקושטא' דפ

המואביהרותזולימינוותשבג"מדה

המואביהרותזולימינוותשבא סבע"ר

לימינוותשבפרמה

המואביהרותזולימינוותשבשמעוני' יל
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24 ב : ב

(נספח)
רות רבה

על פי אות אמת וילקוט שמעוני' שחזור סיומו של סימן ב

 .[קושטא' דפ; קמברידג; פרמה; י אלוני"כי] 20-19עמי ; [ש מסנות"ר; י אוקספורד"כ] 10' עמ, השווה לעיל, הנוסחאות העקריות בכל,  הדרשות המובאות להלן הגיעו אלינו שלא במקומן הנכון

עם המלך 'הכתוב , כאמור, שהוא, היא היחידה שממנה עולה זיקה למיקומן המקורי', עם המלך במלאכתו'שהסמיכן לכתוב , בעל ילקוט שמעוני,    ייראה לי שגרסת רבי שמעון הדרשן מפרנקפורט

. נותנת חיזוק גדול להצעה זו, פי שני כתבי היד שעמדו לפניו-הגהתו של בעל אות אמת על, כאמור. שבסוף סימן ב '     במלאכתו

כששאר העדויות מופיעות כאן , היצגנו את ילקוט שמעוני וספר אות אמת במודגש, מטעמים מובנים. ריכזנו את כל עדי הנוסח הקיימים לדרשות אלו בנספח דלהלן,   במנת להשיב עטרה ליושנה

בעוד השיטה הראשונה , על פעולותיהם של מלכי בית דוד', עם המלך במלאכתו ישבו שם'שמא כדאי להזכיר פעם נוספת שהמדובר הוא בשיטה השנייה הדורשת את הכתוב , לבסוף.   במוחלש

.(19' השווה לעיל בהערה לעמ)  עוסקת בנשים שייסדו את בית דוד 

וכפי שכבר מצאנוהו בכל אותם מקרים של דרשות כפולות בפסוקי דברי הימים שלפנינו', דבר אחר': התנוסס הטרמין המדרשי הנפוץ,    רגליים לדבר שלפני שיטה שנייה זו העוסקת במלכי בית דוד

המדרשי לא נשתמר הטרמין, קיצוריו של בעל אות אמת  ש מסנות וכן"של ילקוט שמעוני ומדרש ר  אופיים הלקטני, שעקב העברת הדרשות ממקומן, הננו משערים אפוא  !  במדרש רות רבה

!בנוסחאות שלפנינו- 'דבר אחר '

אות אמת

סימון'בר ריהושע'רבמלאכתוהמלךעםשמעוני' יל

אמרי)אייבו'   ור(יוחנן'ור)שםישבובמלאכתוהמלךעםאוקספורד

סימוןבריהודה'וראיבו'רשםישבובמלאכתוהמלךעםש מסנות"ר

סימון'בריהודה'וראייבי'רפרמה

סימון'בריהודה'וראיבו'ר'קמברידג

קושטא' דפ

סימון'בריהודה.......'ראלוני

*'וכוושלמהדודזה'אמאיבו'ראות אמת

בבניןהקדוש ברוך הואעםשנטפלוושלמהדודזהאומריהודה'ר(נחמיה'וריהודה'רשמעוני' יל

אוקספורד

דודש מסנות"ר

בבינייןה"הקבעםשנטפלוושלמהדודזהפרמה

בבניןה"הקבלפנישנשטפוושלמהדודזה'אמאיבו'רנחמיה'בריהודה'ור'קמברידג

בבניןה"הקבלפנישנשתתפוושלמהדודזהאמראיבו'רקושטא' דפ

בנין......עםשנטפלוושלמהדודזה'אמיהודה'וראלוני

.26' סוף עמ, הסיום נמצא להלן*
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25 ב : ב

(נספח)
רות רבה

אות אמת

המקדשביתשמעוני' יל

אוקספורד

ש מסנות"ר

המקדשביתפרמה

המקדשבין'קמברידג

המקדשביתקושטא' דפ

הביתאלוני

אות אמת

המקדשביתבבניןשלמההמלךעםשנטפליהוידעבןבניהוזהאומרנחמיה'רשמעוני' יל

המקדשביתבבניןשלמההמלךעםשנטפלוויהוידעבניהזהאומרנחמיא'ראוקספורד

הביתבבניןשלמההמלךעםשנטפלוויהוידעבניהזה'אמש מסנות"ר

הביתבבניןמה  .....העםשנטפלדע[י]ו□יבןבניהוזה'אמנחמיה'וראלוני

המקדשביתבבניןשלמההמלךעםשנתחזקיהוידעבןבניהוזה'אמסימון' בריהודה'ר'קמברידג

המקדשביתבבניןשלמההמלךעםשנתחזקיהוידעבןבניהוזהאמרסימון' בריהודה'רקושטא' דפ

עםשנטפליהוידעבןבניהוזה'אויהודה'ורפרמה

אות אמת

יואשהמלךעםשנטפלגדולכהןיהוידעזה(יהודה' ראמר)סימון'בר ר{יהודה}יהושע'רשמעוני' יל

יואשהמלךעםשנטפלבניהזה'אמאביי'ראוקספורד

יואשהמלךעםשנטפלהכהןיהוידעזהאמרוחדש מסנות"ר

שלמההמלך.עפל...הגדולהכהןיהוידעזה'אמ'יהוד'ראלוני

יואשעםשנטפלהגדולהכהןיהוידעזה'אומיהודה'ר'קמברידג

יואשעםשנטפלהגדולהכהןיהוידעזהאומריהודה'רקושטא' דפ

יואשהמלךעםשנטפלהכהןיהוידעפרמה
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26 ב : ב

(נספח)
רות רבה

אות אמת

הביתבבדקשמעוני' יל

הביתבבניןהמלךעםשנטפלבניהזהאומריודה'רהביתבבדקאוקספורד

הביתבבדקש מסנות"ר

הביתבבדקאלוני

הביתבבדק'קמברידג

הביתלבדקקושטא' דפ

הביתבבדקפרמה

המקדשביתאתלהחריבשלאעדאות אמת

הביתלהחריבשלאה"להב(שפויסו)שפייסוויחזקאלירמיהזהאומרנחמיה'ר(ו)שמעוני' יל

הביתאתלהחריבשלאה"להבשפייסוויחזקאלירמיהזהאמרירמיה'וראוקספורד

ש מסנות"ר

הביתאתלהחריבשלא'ה'ב'ק.פייסו......וי..ירמ.ז'אמנחמיה'ראלוני

המקדשביתלהחריבשלאה"להבשפייסוויחזקאלירמיה'אומנחמיה'ר'קמברידג

המקדשביתלהחריבשלאה"הקבלפנישהתפללוויחזקאלירמיהזהאומרנחמיה'רקושטא' דפ

פרמה
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27 ג: ב רות רבה

שםעלויוקיםבמשהקרייהפתרחמא'ראוקספורד

.........כייבאואנשיקים□יבמשהקרייהפתר............גניזה

.................................אלוני

'שנשםעלויוקיםבמשהקראפתחאבין'ברמנחם'ר'קמברידג

שםעלויוקיםבמשהקרייהפתראביןברמנחם'רקושטא' דפ

כמשהקראכתריהושע'רש מסנות"ר

שםעלויוקיםבמשהקרייאפתרחנינאברחמארשמעוני ' יל

דבריושעשהזיבהואנשיםאויביךויפוצוי"יקומהאוקספורד

...................'וגומשהויאמרהארוןבנסועיהי.גניזה

...................................אלוני

דבריושעשהכוזבאאנשיאויביךויפוצוי"יקומה'קמברידג

דברשעשהכוזבאאנשיאויביךויפוצוי"יקומהקושטא' דפ

דבריושעשה{כוזבא}כוזיבאואנשיי"יקומהשמעוני ' יל

בעמךאפךיחרהי"ילמהכזביםכאלוה"הקבשלאוקספורד

....................דאתכמאכזוביןהןכאילו......גניזה

...בפך............................אלוני

אפךיחרהי"ילמהכזביםכמוכלןה"הבשל'קמברידג

בעמךאפךיחרהי"ילמה'שנאכזביםכמוה"הקבשלקושטא' דפ

אפךיחרהי"ילמהכזביםלו(י)כאה"הקבשלשמעוני ' יל

חטאתםתשאאםועתההחייםמןשנתיאשויואשאוקספורד

..........................החייםמןשניתאישאש...גניזה

...................שהחייםמןשנתיאשויואשאלוני

מחניאיןואםחטאתםתשאאםועתההחיים(ח)מן שנתייאשיואש'קמברידג

נאמחניאיןואם'שנאמהחייםמןשנתיאשעליואשקושטא' דפ

חטאתםתשאאםועתההחייםמןשנתיאשויואששמעוני ' יל
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28 ג: ב רות רבה

עבדיךולישראלליצחקלאברהםזכורשרופיםמעשהשהזכירושרףאוקספורד

.................................מעשהזכיר......גניזה

....................לאבזכור'שנשרופיןעשה.שהזכיר...........אלוני

ולישראלליצחקלאברהםזכורשרופיםמעשהשהזכירושרף'קמברידג

עבדיךולישראלליצחקלאברהםזכרשנאמרשירופיןמעשהשהזכירושרףקושטא' דפ

ליצחקלאברהםזכורשרופיםמעשה{שהזכיר}להזכירושרףשמעוני ' יל

שבשמיםאביולפניבמעשיוועילהשבאלמואבבעלואשראוקספורד

.....ִבעלִור.אגניזה

...............הנעימיבמעשיוונתעלהשבאב   ...........אלוני

שבשמיםאביולפניהנעימיםמעשיוועלושבאולמואבבעלואשר'קמברידג

שבשמיםאביולפניהנעימיםמעשיוועלושבאולמואבבעלואשרקושטא' דפ

שבשמים{אבא}אביולפניהנעימיםבמעשיוועלהשבאלמואבבעלואשרשמעוני ' יל

שםעלהתורהאתושבהלמרוםשעלהלחםויישוביאוקספורד

'שנהתורהאתושבהם  ................אלוני

'שנההודהאתושבהלמרוםשעלהלחםוישובי'קמברידג

'שנאשוםעלהתורהאתושבהלמרוםשעלהלחםוישוביקושטא' דפ

בלחמילחמולכודכתיבהתורה(את){ושכב}ושבה למרוםשעלהלחםוישובישמעוני ' יל

עתיקיםוהדבריםשבישביתלמרוםעליתאוקספורד

.........................עליתאלוני

איבו'רסימון'בריהודה'וראיבו'ר'עתיקיוהדבריםשבישביתלמרוםעלית'קמברידג

איבו'רסימון'בריהודה'וראיבו'רעתיקיםוהדבריםשבישביתלמרוםעליתקושטא' דפ

עתיקיםוהדבריםשמעוני ' יל
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29 ג: ב רות רבה

א"כמדמהםשנעתקואוקספורד

'א'ד'כמהןעתקו.שאלוני

'כדאמדברים'אפיעולםשלמעתיקו'נאמהללוהדברים'אמ'קמברידג

'א' כד..........עולםשלממעתיקונאמרוהללוהדבריםאמרקושטא' דפ

{א"כד}אמרדאתכמאשמעוני ' יל

ההרהמשםויעתקאוקספורד

......מויעתקאלוני

אחרבמקוםומפורשיןכאןסתומיןהללודברים'אמסימון'בריהודה'רמשםויעתק'קמברידג

אחרבמקוםומפורשיןכאןסתומיםהללודבריםאמרסימון'בריהודה'רמשםויעתקקושטא' דפ

ההרהמשםויעתקשמעוני ' יל

לךפסולמשהאלי"יויאמרד"ההלמקומןה"הבהחזירןאוקספורד

.................אלוני

לךפסל'משאלי"יויאמרלואותןהחזיר'קמברידג

לךכתבמשהאלי"יויאמר'שנאלואותןהחזירקושטא' דפ

לך{פסול}פסל  שנאמר{החזירן}החזירםמהםשנעתקודבריםאפילושמעוני ' יל

לךפסל'שנהחזירםמהםשנתעתקודברים'אפימתנות כהונה

אבניםלוחותשניאוקספורד

לוחותשני'קמברידג

'וגוהאלההדבריםכי על פי'וגוהאלההדבריםאתקושטא' דפ

{'וגו}(כראשוניםאבנים)לוחותשנישמעוני ' יל

'וגומתנות כהונה

אלהיםי"יויצרעל שםהיוצריםהמהקושטא' דפ
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30 ג: ב רות רבה

שבהןצדיקיםשלנפשותיהןאלואמרלוי'רבשםדסכניןיהושע'        רהיוצריםהמהאוקספורד

בהן.........................................יה'        רהיוצריםהמהאלוני

שבהן'צדיקישלנפשותיהןאלו'אמלוי'רבשםדסכניןיהושע'        רהיוצריםהמה'קמברידג

שבהםצדיקיםשלנפשותיהםאלוהיוצריםהמהא"דקושטא' דפ

שבהןשלצדיקיםנפשותיהןאלולוי'רבשםדסכניןיהושע'ר'     וגהיוצריםהמהש מסנות"ר

עולמואתובראה"הבנמלךאוקספורד

.עולמוברא'ה'ב'הקנמלךאלוני

אלהיםי"יוייצר'שנשםעלהיוצריםהמהא"דעולמוובראה"הבנמלך'קמברידג

אלהיםי"יויצרשםעלהיוצריםהמהעולמואתובראה"הקבמלךקושטא' דפ

העולםאתובראה"הקבנמלךש מסנות"ר

י ברצלוני"ר

מקדםבעדןגןאלהיםי"יויטעשםעלנטעיםיושביאוקספורד

.......................שעל'נטיעויושביאלוני

בעדןגןאלהיםי"יויטע'שנשםעלנטיעיםיושבי'קמברידג

אלהיםי"יויטעשםעלנטעיםיושביקושטא' דפ

'וגבעדןגןאלהיםי"יויטעשםעלנטעיםויושביש מסנות"ר

נטעים ויושבי י ברצלוני"ר

ליםגבולחולשמתיאשרשםעלוגדרהאוקספורד

ליםגבולחולשמתיר...........אלוני

ליםגבולחולשםאשרשוםעלוגדרה'קמברידג

ליםגבולחולשמתיאשר'שנשםעלוגדרהקושטא' דפ

ליםגבולחוקשמתיאשרשםעלוגדרהש מסנות"ר

וגדירה י ברצלוני"ר
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31 ג: ב רות רבה

...........שלעולמעתיקונאמרוהללוהדברין................והדבריםאלוני

.....הן  במקומפורשיםהםסתומיןהללו.............

ישבוה"הב'המלכימלכיהמלךעםשםישבובמלאכתוהמלךעםאוקספורד

אלושםישבוה"הבהמלכיםמלכימלךעלשםישבובמלאכתוהמלךעם'קמברידג

שםישבוה"הקב'המלכימלכימלךעםבמלאכתוהמלךעםקושטא' דפ

ישבוה"הבהמלכיםמלכימלךעם'וגהמלךעםש מסנות"ר

אלו שם ישבו במלכותוהמלך עם י ברצלוני"ר

עולמואתובראה"הבנמלךשבהםצדיקיםשלנפשותיהןאוקספורד

עולמוובראה"הבנמלךשבהן'צדיקישלנפשות'קמברידג

עולמואתובראנמלךשבהםצדיקיםשלנשמתןקושטא' דפ

עולמואתכשבראשלצדיקיםנפשותיהןש מסנות"ר

עולמואת וברא ה "הבנמלך שבהן צדיקים של נפשותיהן י ברצלוני"ר
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32 ד: ב רות רבה

כזביםכאלוה"הבשלדבריושעשהכוזיבהואנשיאבימלךזהויוקיםא"דאוקספורד

.........................כזיבאנשיאילימלךזהיוקיםגניזה

בים.............................אלוני

כוזבאואנשיאלימלךזהויוקיםא"ד'קמברידג

כוזבאואנשיאלימלךזהויוקים'א'דקושטא' דפ

החייםמןשנתיאשוויואשמכוזביםשהיובניואלוכוזיבאואנשיא"דאוקספורד

........................מכשהיובניואלואלוני

החייםמןשנתייאשויואשמכוזביןשהןבניואלו'קמברידג

יואשמכוזביןשהיובניואלוקושטא' דפ

את התורהששרפוושרףהחייםמןשנתיאשויואש*ג"מדה

. והערה2' שו, 2' עמ, ראה לעיל*

בנותיהםואתבניהםאתששרפוושרףישראלמארץשנתיאשוויואשא"דאוקספורד

............שרףישראלמארץשנתיאשויואשגניזה

.............בנאתששרפוושרףאלוני

ושרףישראלמארץשנתייאשויואשא"ד'קמברידג

ושרףישראלמארץשנתיאשוקושטא' דפ

בנותיהםואתבניהםאתששרפוושרףמואבלשדהונהפכוישראלמארץשנתייאשוויואשא"ויש מסנות"ר

בנותיהםואתבניהםאתששרפוושרףישראלמארץשנתיאשויואשדבר אחרג"מדה

התורהאתששרפוושרףא"דז"לעאוקספורד

גניזה

התורהאת............אלוני

התורהאתששרפה'קמברידג

התורהאתששרפוקושטא' דפ

התורהאתששרפוא"ויז"לעלאשש מסנות"ר

התורהאתששרפוזרהלעבודהג"מדה
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33 ד: ב רות רבה

המבטלשכלללמדךאלאשרפוהוכיאמרמנחמא'ראוקספורד

.....................לִאאחארביבשוםסודרורבימנחמהרביגניזה

................................מנ'ראלוני

שבטלמישכלללמדךאלאשרופהוכיאחא'רבשםמנחמה'ר'קמברידג

שבטלמישכלללמדךאלאשרפוהוכיאחא'רבשםמנחמה'רקושטא' דפ

המבטלשכלללמד'אמיוחנן'רבשםפירור'ורתנחומא'רש מסנות"ר

שנשאולמואבבעלואשרשורפהכאלוהתורהמןאחדדבראוקספורד

.........אשרשרפהכאילועליומעליןרה[ו]תדיבריגניזה

להןנשאו..........................המןאחתאותאלוני

להםשנשאולמואבבעלואשרשורפהכאלוהתורהאת'קמברידג

שנשאולמואבבעלואשרשרפהכאלודבר אחדהתורהמןקושטא' דפ

שנשאולמואבבעלואשרשרפהכאילועליומעליןהתורהמןאחדדברש מסנות"ר

להןשנשאולמואבבעלואשר*ג"מדה

.עיין שם*

ונסתפחווהלכוישראלארץשהניחולמואבבעלואשרא"דמואביותנשיםאוקספורד

וניספוישראלארץ......גניזה

ונסתפחו..........................נשיןאלוני

ונסתחפווהלכוישראלארץושהניחומואביותנשים'קמברידג

ונסתפחוישראלושהניחומואביותנשיםקושטא' דפ

ונסתפחווהלכוהארץאתשהניחוא"ויומואביותנכריותנשיםש מסנות"ר

{ונסתפחו}ונסתחפווהלכוישראלארץאת כלשהניחודבר אחרמואביותנשיםג"מדה

נעמיזולחםוישובימואבבשדהאוקספורד

............וישמואביותנשיםלהםשנשאו...............ר.אמואבבשדהגניזה

..נע.זלחםישובי.מואבבשדהאלוני

נעמיזהלחםוישבומואבבשדה'קמברידג

נעמיזהלחםוישובימואבבשדהקושטא' דפ

מואבלשדהש מסנות"ר

נעמיזולחםוישובימואבבשדהג"מדה
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34 ד: ב רות רבה

לחםלביתששבהאוקספורד

...........גניזה

...........אלוני

באווהמההמואביהרותנעמיותשב'שנ'קמברידג

באווהמהמואבמשדיהשבהעמהכלתההמואביהורותנעמיותשבשנאמרקושטא' דפ

לחםביתהשבהג"מדה

עצמובפנימפורשואחדאחדכלאמרכבר'עתיקיוהדבריםאוקספורד

.....איברביעתיקיםוהדבריםגניזה

עצמובפניואחד'אחכלמפורשכבר............אלוני

עצמובפנימפורשואחדאחדכלכברעתיקיםוהדבריםלחםבית'קמברידג

עצמובפנימפורשואחדאחדכלכברעתיקיםוהדבריםלחםביתקושטא' דפ

עצמובפנימפורשואחדאחדכלכברעתיקיםוהדבריםג"מדה

אוקספורד

........................שנתנוהללודברים..........................גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

אוקספורד

...........ואח....ח...........................הללו    דבריםמר...........גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ
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35 ה: ב רות רבה

היהקרחאבןיהושע'רשמותדורשהיהמאיר'ראלימלךהאישושםאוקספורד

יה.ה  .....'יהוש'ר..שמוש  .....................ושםאלוני

היהקרחאבןיהושע'רשמותדורשהיהמאיר'ראלימלךהאישושם'קמברידג

היהקרחהבןיהושע'רשמותדורשהיהמאיר'ראלימלךהאישושםקושטא' דפ

שמותדורשהיהמאיר'ראלימלךהאישושםפרמה

קרחהבןיהושע'רהיהוכןשמותדורשהיהמאיר'רשמעוני ' יל

נעמיאשתוושםאומרהיהמלכותתבואאליאלימלךהאישושםשמותדורשאוקספורד

..........וכות.......................שמותדורשאלוני

נעמיאשתוושםמלכותתבאאלי'אומשהיהאלימלךהאישושםשמותדורש'קמברידג

נעמיאשתוושםמלכותתבאאליאומרשהיהאלימלךהאישושםשמותדורשקושטא' דפ

נעמיאשתוושםמלכותתבאאליאומרפרמה

נעמיאשתוושם'המלכותבואאלי'אומשהיהאלימלךהאישושםדורששמעוני ' יל

נעמיאשתוושםמלכותתבואאליכלומראלימלךהאישושםקרלין

שכלווכליוןהעולםמןשנמחומחלוןוכליוןמחלוןבניושניושםונעימיםנאיםמעשיהשהיואוקספורד

שכילו כליוןהעולם..............בנִשני.......נעמעשיהשהיואלוני

שכלו כליוןהעולםמןשנמחומחלוןוכליוןמחלוןבניושניושםונעימיםנאיםמעשיהןשהיו'קמברידג

שכלו כליוןהעולםמןשנמחומחלוןוכליוןמחלוןבניושניושםונעימים'נאימעשיהשהיוקושטא' דפ

שכלווכליוןהעולםמןשנמחומחלוןוכליוןמחלוןבניובניושםונאיםנעימיםמעשרהשחיופרמה

שכלה כליוןהעולםמןשנימחמחלוןבניושניושם'נעימישמעשיהשמעוני ' יל

שכלה כליוןהעולםמןשנמחהמחלוןא סבע"ר

שכלה כליוןהעולםמןשנימחמחלון'ונעימינאיםמעשיהשהיוקרלין
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36 ה: ב רות רבה

מנחמא'רפלטונאאמרלויבןיהושע'ראפרתיםהעולםמןאוקספורד

נחמיהבר'יהוש'ור...............'יהוש..אפרתיםהחייםומןהעולםמןאלוני

נחמיה'ורפלאטיאני'אמלויבןיהושע'ראפרתיםהעולםמן'קמברידג

נחמיה'בר'ורפלטייאניאומרלויבןיהושע'ראפרתיםהעולםמןקושטא' דפ

אפרתיםהעולםמןפרמה

העולםמןשמעוני ' יל

החייםומןהעולםמןא סבע"ר

העולםמןקרלין

אפריםנתעטר[ש](□)עטרהמאותהפנחסר"אאפרתיםדאיוגיטסטטיאמראוקספורד

אפריםשנתעטרעטרה.....כפנחס'ר' אמאפרתים'א'דאווגינסטטי'אמאלוני

אפריםשנתעטרהעטרהאותהכלפנחס'ר' אמאפרתיםא"דאיכגכוסטטי(איכס)'אמ'קמברידג

אפריםשנתעטרהעטרהאותהכלאמרפנחס'ראפרתים'א'דאבגניסטיאומרקושטא' דפ

אפריםשנתעטרעטרהאותןכלפרמה

שעיטרעטרהאותהכלפינחסר"אאפרתיםא סבע"ר

ראשהשבטראשבניאפריםלואמרהעולםמןפטירתובשעתאבינומיעקבאוקספורד

ראשהשבטראשבניאפריםלו'אמהעולםמןפטירתובשעתיעקבמאבינואלוני

ראשהשבטראשאפריםלו'אמהעולםמןפטירתובשעתיעקבמאבינו'קמברידג

ראשהשבטראשאפריםלואמרהעולםמןפטירתובשעתיעקבמאבינוקושטא' דפ

ראשהשבטראשבניאפריםל"אהעולםמןפטירתובשעתאבינומיעקבפרמה

וראשהשבטיםראשיל"אפטירתובשעתאפריםאתאבינויעקבא סבע"ר

אפרתיצוףבןתוחובןשמךעלנקראיהאבבניווהמשובחהמעולההישיבהאוקספורד

אפרתיצוףבןבשמךנקרא.יהשבבניוהמשובחהמעולה..הישיאלוני

אפרתיצוףבןתוחובןלשמךנקראיהיהשבבניוהמשובחהמעולההישיבה'קמברידג

אפרתיצוףבןתחובןלשמךנקראיהיהשבבניוהמשובחהמעולההישיבהקושטא' דפ

אפרתיצוףבןתחובןשמךעלנקראיהישבבניוהמשובחהמעולהישיבהפרמה

אפרתיצוףבןתחובן'שנאשמךעלנקראיהיהבבניםומשובחמעלהוכלהישיבהא סבע"ר
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37 ה: ב רות רבה

וכליוןמחלוןאפרתינבטבןוירבעםאפרתיאישבןודודאוקספורד

כלמחלקואלוני

וכליוןמחלוןאפרתיאישבןודוד'קמברידג

וכליוןמחלוןאפרתיאישבןודודאפרתינבטבןוירבעםקושטא' דפ

אפרתיאישבןודודאפרתינבטבןוירובעםפרמה

וכאןאפרתיאישבןודודא סבע"ר

וכליוןמחלוןאפרתיםאוקספורד

תים..אאלוני

אפרתים'קמברידג

'אפרתיקושטא' דפ

אפרתיםא סבע"ר
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38 ו: ב רות רבה

אותםומצאולעיירותלהםבאובתחלהשםויהיומואבשדהויבאואוקספורד

פרוציןשהןאותןומצאולעיירותלהןבאובתחלתשםוישבומואבשדהויבואאלוני

פרוצים(ב)אותםמצאולעיירותלהןבאובתחלהשםויהיומואבשדיויבאו'קמברידג

פרושיםאותםמצאובעיירותלהםבאובתחלהשםויהיומואבשדהויבאוקושטא' דפ

פרוציןאותןומצאולעיירותבאוכתחילהשםויחיומואבשדיויבאופרמה

פרוצים אותם ומצאו לעירות להם באו בתחלה שם ויהיו מואב שדי ויבואו שמעוני ' יל

מן המיםמרוחקיםומצאוםלעיירותלהםבאובתחלהמואבשדהויבואוא סבע "ר

'פרוציאותןומצאולעיירותבאובתחילהמואבבשדהויבאוקרלין

כ"ואחבמים'דחוקיאוקספורד

כךואחרבמיםמדוחקיןאותןומצאולכרכיןלהןבאוכךואחרבעריותאלוני

כךואחרבמיםקים>>ק<<(ח)מרואותםמצאולכרכיםלהםבאוכךאחרבעבירות'קמברידג

כךואחרבמיםמרוחקיןאותםמצאולכרכיםלהםבאוכךאחרבעבירותקושטא' דפ

כךואחרבמיםמרוחקיןאותםומצאולכרכיןבאוכךואחרבעבירותפרמה

במים מרוחקים ומצאום לכרכים באו כן ואחר בעריות שמעוני ' יל

אחרכעיירותפרוציםומצאוםלכרכיםבאוכ"ואחא סבע "ר

כ"ואחבמיםמדוחקיםאותםומצאולכרכיםבאוכךואחרקרלין

שםויהיומואבשדהויבאוד"ההלעיירותלהםבאואוקספורד

....וישלעירותלהןבאואלוני

שםויהיומואבשדיויבאולעיירותלהןבאו'קמברידג

שםויהיומואבשדהויבאובעיירותלהםחזרוקושטא' דפ

שםויהיומואבשדהויבאולעיירותחזרופרמה

מואב שדה ויבואו שנאמר לעיירות וחזרו שמעוני ' יל

לעיירותוחזרולהםבאוא סבע "ר

שםוישבומואבשדיויבאולהםחזרוקרלין
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39 ז: ב רות רבה

אדםואשרילמיתהוהכלמתהכלתנינעמי    אישאלימלךוימתאוקספורד

בתורהשעמלוִאדם..................אדםסוףתנינעמי    אישך   .........גניזה

דם...ואש□□□לכל□תנינעמי    אישלך  ........אלוני

לאדםואשריולמיתהוהכללמותהכלתנינעמי    אישאלימלךוימת'קמברידג

לאדםואשריולמיתהוהכללמותהכלתניאנעמי    אישאלימלךוימתקושטא' דפ

אדםאשרימתיםהכלתנאנעמי>>איש<<(ושמו)אלימלךוימתפרמה

נעמי    אישאלימלךוימתקרלין

מיהאישמתהעולםמןטובבשםשיצאאוקספורד

.........העולםמןטובבשםוניפטרטובם   ...............נחתועושהגניזה

מי................בשםשיצאאלוני

מתהאישמתהעולםמןטובבשםשיצא'קמברידג

מיהאישמתהעולםמןטובבשםשיצאקושטא' דפ

אינוהאישמתהעולםמןטובבשםשיצאפרמה

אישאיןקרלין

בעלהאלאמחסרהמיאשתומתהנעמיאישאלימלךוימתאשתומחסרואוקספורד

.......................'וגונעמיאישאלימלךוימתאשתו........גניזה

....מחסרהמיאשה............מאלוני

לבעלהאלאמחסרהמיהאשהמתהנעמיאישאלימלךוימת'שנאשתואלאמחסורו'קמברידג

בעלהאלאמחסרהמיהאשהמתהנעמיאישאלימלךוימתשנאמראשתואלאמחסרוקושטא' דפ

לבעלהאלאמתהאינה אשהמתהלאשתואלאמתפרמה

לבעלהאלאמתההאשהין□ולאשתואלאקרלין
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40 ז: ב רות רבה

רחלשלמתתהעלייוחנןר"ארחלעלימתהמפדןבבאיואניאוקספורד

יל□שלרמיתתההיא...........אמררחלעליֵמיתהֽמָפדןאי ......גניזה

........................אלוני

רחלשלמיתתהעליוחנן'ר'אמרחלעלימתהמפדןבבאיואני'שנ'קמברידג

רחלשלמיתתהעלייוחנן'ראמררחלעלימתהמפדןבבאיואני'שנאקושטא' דפ

יוחנן ר "את"ת'  יל

מיתתהעלייוסיר"ארחלעלימתהמפדןבבאיואניפרמה

רחלעלימתה'שנאקרלין

עליהבאותהצרותמכלרחלשלמתתהעליהיאקשהאבינויעקבאמראוקספורד

...שבאוהצרותמכלשלרחל.......................או  עליגניזה

..............................קשיעקבינו.....אלוני

עליהבאותהצרותמכליותררחלשלמיתתהעליהיאקשהאבינויעקב'אמ'קמברידג

עליהבאותהצרותמכלרחלשלמיתתהעליוקשהאבינויעקבאמרקושטא' דפ

עליהבאות הצרות מכל רחל מיתת עלי קשה ' אבייעקב ' אמת"ת'  יל

עלישבאוהצרותמכלפרמה
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41 ח: ב רות רבה

מביאה"הקבחבורותוחבורותגיליםגיליםיהוצדקבןשמעון'רבשםיודן'ראוקספורד

...............חבורותגיליןגילין..........................גניזה

.................................................ביוחנן.....אלוני

ה"הבמביאחבורותוחבורות(ח)וגיליןגיליןיהוצדקבןשמעון'רמשוםיוחנן'ר'אמ'קמברידג

ה"הקבמביאחבורותוחבורותוגיליןגיליןיהוצדקבןשמעון'רמשוםיוחנן'ראמרקושטא' דפ

פרמה

מביא'הקוחבורותחבורותגיליםגיליםיהוצדקבןשמעון'רבשםיוחנן□□' רששון

מביאה"הקבחבורותוחבורותגיליםגילים*ר"אקרלין

.סעיף יד', דברי מבוא'וב, 3'  שו44' עמ, ט:השווה להלן ה*

תדאג      החבורהמן'אהגיל    כלידאגהגילמןאחדמתלעולםאוקספורד

....      .............□הגיל    כלידאגיל  ..............גניזה

....      ...............    ...........מ'אח.......אלוני

ידאג      החבורהמןאחדאבדהגיל>>כל<<(מן)ידאגהגילמןאחדמתלעולם'קמברידג

תדאג      החבורהמןאחדחברהגיל    כלידאגהגילמןאחדמתלעולםקושטא' דפ

פרמה

ידאגחבורה>>ה<<מןאחדמתהגיל    כלידאגהגילמןאחדמתעולם.ששון

ידאג      החבורהמןאחד□נאבהגיל    כלידאגהגילמןאחדמתלעולםקרלין

ואיןהןארכיותארכיותיוחנן'רבשםאבאברשמעוןר"דאהחבורהכלאוקספורד

.......א...........דאמִריואית........גניזה

.....................אלוני

ואיןארכיותיהןארכיותלקישבןשמעון'ר'דאמהחבורהכל'קמברידג

ואיןהןארכיותארכיותיוחנן'רבשםאבאברשמואל'רדאמרהחבורהכלקושטא' דפ

פרמה

ואיןהןארכיות'רבשםבבאבןשמעון'ר'דאהחבורהכלששון

החבורהכלקרלין
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42 ח: ב רות רבה

נימאמלא'ואפיחבירושלארכילתוךנכנסמהםאחדאוקספורד

נימאכמלאאפילוחבירושלארכיותלתוךנכנסמהןאחד'קמברידג

נימאכמלאאפלוחבירושלארכיןלתוךנכנסמהןאחדקושטא' דפ

פרמה

נימאמלא'אפיחבירושלארכילתוךנכנסמהןאחדששון

דוחקהכנהבתשלבחלוםיוחנן'לרדאמריןאמראלעזר'ראוקספורד

אשתיולאשתיביתילביתיקראתילאמימיחלפתאבריוסיר"אאוקספורד

ולבתיאשתילאשתיקריתילאמימיחלפתאבןיוסי'ר'אמ'קמברידג

ולביתיאשתילאשתיקריתילאמימיחלפתאבןיוסי'ראמרקושטא' דפ

אשתילאשתיולאביתילביתיקריתילאמימי'אמחלפתאבןיוסי'רפרמה

ולשדישורילשוריקראתילאומימיבתיולאשתיאשתילבתיאלאאוקספורד

ולשדישורישורי[ל]קריתילאומימיאשתיולבתיבתילאשתיאלאבתי'קמברידג

ולשדישורילשוריקריתיולאאשתיולביתיביתילאשתיאלאביתיקושטא' דפ

לשדיולאשורילשוריקריתילאומימייביתיולאשתיאשתילביתיאלאפרמה
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43 ח: ב רות רבה

חנינאר"אבניהושניהיאותשארשוריולשדישדילשוריאלאשדיאוקספורד

בריהחנינא'ר'אמבניהושניהיאותשארשוריולשדישדילשוריאלאשדי'קמברידג

בריהחיננא'ראמרבניהושניהיא'ותשאשוריולשדישדילשוריאלאשדיקושטא' דפ

בריהחנינאר"אבניהושניהיאותשארשוריולשדישדילשוריאלאשדיפרמה

בריהחנינא'ראמרבניהושניהיאותשארשמעוני' יל

בריה חנין ר "אבניה ושני היאותשאר א סבע "ר

ותשארקרלין

מנחהשירינעשיתאוקספורד

מנחותשיריהיאנעשית(בריה)אבהו'דר'קמברידג

מנחותשיריהיאנעשיתאבהו'דרקושטא' דפ

מנחהשירינעשתאבהו'דרפרמה

מנחה כשיירי נעשו אבהו דרב א סבע "ר

שיריםנעשתאבהו'דרשמעוני' יל

שיריים□נעשהקרלין
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44 ט: ב רות רבה

הטבילוםולאגיירוםלאמאיר'רבשםתנימואביותנשיםלהםוישאואוקספורד

הטבילוםולאגיירוםלאמאיר'רבשםתנימואביותנשיםלהםוישאו'קמברידג

אותםהטבילוולאגיירוםלאמאיר'רבשםתנימואביותנשיםלהםוישאוקושטא' דפ

לטיבוליםולאלגיוריםמאיר'רבשםתנימואביותנשיםלהםוישאופרמה

קטבילום ולא גיירום לא מאיר ' רבשם תני מואביות נשים להם וישאו שמעוני ' יל

הטבילוםולאגיירוםלאמאיר'רבשםתנאנתגיירושלאמואביותנשיםלהםוישאוא סבע "ר

עמוניעליהנענשולאלחדשההלכהאתהניחוולאאוקספורד

עמוניעליהנענשיןהיולאלהתחדשהלכההיתהולא'קמברידג

עמוניעליהםנענשיןהיוולאלהתחדשהלכההיתהולאקושטא' דפ

עמוניעליהןנענשיןהיוולאלהתחדשהלכהולאפרמה

עמִוִני להתחדש הלכה הניחו ולא שמעוני ' יל

עמוניעליהםנענשיםהיולאלחדשההלכהאתהניחושאלולחדשההלכהאתהניחוולאא סבע "ר

לחמותהעורףשהפכה  ערפההאחתשםמואביתולאמואביעמוניתולאאוקספורד

לחמותהעורףשהפכה  ערפההאחדשםמואביתולא(ת)מואביעמוניתולא'קמברידג

לחמותהערףשהפכה  ערפההאחתשםמואביתולאמואביעמוניתולאקושטא' דפ

לחמותהעורףשהפכה  ערפההאחתשםמואביתולאמואביעמוניתולאפרמה

לחמותה עורף שהפכה   ערפההאחד שם מואבית ולא מואבי עמונית ולא שמעוני ' יל

לחמותהעורףשהפכהרפה□□האחתשםששון

אל עמהוחזרה ולחמותהה "להבעורף שהפכה   ערפה'כומואביתולאמואביעמוניתולאא סבע "ר

ראובן'רבשםביבי'רחמותהדברישראתהרותהשניתושםאוקספורד

'אמראובן'רבשםביבי'רחמותהבדברישראתהרותהשניתושם'קמברידג

אמרראובן'רבשםביבי'רחמותהבדברישראתהרותהשניתושםקושטא' דפ

('או)ראובן'רבשםביבי'רחמותהבדברישראתהרותהשניתושםפרמה

אמרראובן'רבשם{בבי}ביבי  'רחמותהבדברישראתהרותהשניתושםשמעוני' יל

□אראובן'רבשםביבי'רחמותהבדברי(ביותר)שראתהרותהשניתושםששון

אלהיה ואלא סבע "ר
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45 ט: ב רות רבה

המלךאליךליסתרדברד"הההיועגלוןשלבנותיווערפהרותאוקספורד

ויאמרהמלךאליךליסתרדבר'שנהיומואבמלךעגלוןשלבנותיווערפהרות'קמברידג

ויאמרהמלךאליךליסתרדברשנאמרהיועגלוןשלבנותיו'וערפרותקושטא' דפ

'שנהיועגלוןשלבנותוערפהרותפרמה

המלךאליךליסתרדברוכתיבהיועגלון(של){בנותיו}בנות וערפהרותשמעוני' יל

ויאמרהמלךאליךליסתרדבר'שנהיומואבמלךעגלוןשלבנותיוועורפהרותששון

אמרהכסאמעלויקםאוקספורד

לו'אמהכסאמעלויקםאלהיםדברהס'קמברידג

לואמרהכסאמעלויקםאליךליאלהיםדבראהודויאמר'אליו וגוואהוד באוכתכ'הס וגוקושטא' דפ

לו'אמהכסאמעלויקםאליךאלהיםדברפרמה

(ליה) {אמר}ל"א{כסאו}הכסא מעלויקםשמעוני' יל

ל"אכסאומעלויקםאליךליאלהיםדבריהםששון

שאניחייךכבוריבשבילפסיעותשלשופסעתמכסאךקמתאתהה"הבאוקספורד

הרי אניחייךכבודיבשבילכסאךמעלעמדתאתהה"הב'קמברידג

הריניחייךלכבודימכסאךעמדתאתהה"הקבקושטא' דפ

מתנות כהונה

הריניבשבילימכסאךעמדתאתהה"הקבפרמה

הריני{שאניחייך}כבודיבשבילמכסאךעמדת{כבוד וחלקת  לי}אתהה"הבשמעוני' יל

הרי אניכבודיבשבילכסאךמעלעמדתאתה'הקששון

י"יעל  כסאשלמהוישבכסאיעליושבבןממךמעמידאוקספורד

....י"ייעל  כסאשלמהוישבהיאהדאגניזה

על  כסא'שלמוישב'שנכסאיעליושבבןממךמעמיד'קמברידג

י"י       כסאעליושבבןממךמעמידקושטא' דפ

למלך'העל  כסאשלמהוישבשנאמרכסאיעליושבבןמתנות כהונה

למלךי"יעל  כסאשלמהוישב'שנכסאיעליושבבןממךמעמידפרמה

(למלך)י"יעל  כסאשלמהוישב{דכתיב}שנאמר כסאיעל{מושיבוואני}(יושב)בןממךמעמידשמעוני' יל

למלךי"יעל  כסאשלמהוישבכסאיעליושבבןממךמעמידששון
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46 ט: ב רות רבה

לרעהשבנהמזבחותשבעהובזכותבלקשלבנוהיהעגלוןהדבריםוחומרקליודןר"אאוקספורד

וכמהכמהאחתעללטובהמזבחהבונהרותממנוויצאהזכה
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47 י: ב רות רבה

כעשר'שנאמקוםבכלסימוןבריודן'רשניםכעשרשםוישבואוקספורד

..............כאמרקיה□חבשוםסימוןבירבייהודהרבי..............גניזה

שניםכעשרשםוישבו'קמברידג

שניםכעשרשםוישבוקושטא' דפ

שניםכעשרשםוישבופרמה

גםוימותויתראוחסראוכארבעיםכשלשיםכעשריםאוקספורד

גםוימתו'וגווכליוןמחלון...............חסלאאומדכארבעיםכשלושיםכעשריםגניזה

גםוימותויתראוחסראוכארבעיםכשלשים'קמברידג

גםוימותויותראוחסראוכארבעיםכשלשיםקושטא' דפ

גםוימותוחסראויתראומד□וארבעיםכשלושיםפרמה

גםוימותוא סבע "ר

לויר"אוכליוןמחלוןשניהםאוקספורד

ליוידרביחתניהזכדיהורביאביוןבריהושע...........וכליוןמחלוןשניהםגניזה

לוי'דרחתניהזבדא'ראביןבריהושע'ורחוניא'רוכליוןמחלוןשניהם'קמברידג

לוי'דרחתניהזבדא'ראבין'בריהושע'ורחוניא'רוכליוןמחלוןשניהםקושטא' דפ

לוי'דרחתניהזבידא'ר(ו)אבין'בריהושע'ורחוניא'רמכירי' יל

לוי'דרחתניהזכריהורביאבין'בריהושע'ורחנינא'רוכליוןמחלוןשניהםפרמה

לוי'דרחתניהזכריה'וראבייבריהושע'רבשםנחוניא'רשניהםא סבע "ר

ל"ארזקרלין

מאיובלמדאתוממיתחלההנפשותמןפורעהרחמיםבעלאיןלעולםאוקספורד

.........אתומימיתחילותבנפשותנוגיעהרחמים...........גניזה

מאיובלמדאתהממיתחלה'הנפשומןפורעהרחמיםבעלאיןלעולםלוי'רבשם'קמברידג

מאיובלמדאתממיתחלההנפשותמןפורע'הרחמיבעלאיןלעולםקושטא' דפ

מאיובלמדאתממיתחלהנפשותמןפורעהרחמיםבעלאיןלעולםמכירי' יל

מאיובלמדאתמאיתחילההנפשותמןפורעהרחמיםבעלאיןלעולםלוי'רבשםפרמה

מאיובלמדאתהממיתחלההנפשותמןנפרעהרחמיםבעלאיןלעולםא סבע "ר

מאיובלמדאתהממיתחלההנפשותמןפורע'הרחמיבעלאיןקרלין
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48 י: ב רות רבה

ידיהןעלרועותוהאתונותחורשותהיוהבקרויאמראיובאלבאומלאך'שנאאוקספורד

................רועוהאתונותחרשותהיוהבקר.....גניזה

חורשותהיוהבקרויאמראיובאלבאומלאך'שנ'קמברידג

חורשותהיוהבקרויאמראיובאלבאומלאך'שנאקושטא' דפ

'וכווהאתונותחורשותהיוהבקרויאמראיובאלבאומלאך'שנמכירי' יל

'וגוחורשותהיוהבקרויאמראיובאלבאומלאךפרמה

'כואיובאלבאומלאךא סבע "ר

הראהחנינאר"בסמאר"אאוקספורד

אה  ...........................אידיהםעלרועותות...א..........גניזה

הראהחנינא'ברחמא'ר'אמ'קמברידג

הראהחנינא'ברחמא'ראמרקושטא' דפ

הראהחנינא{בר}'  ברחמה'ר'אממכירי' יל

הראהחנינאבראחאר"אפרמה

בקצירחורשויגשא"כדהכאעולםשלדוגמאמעיןה"הבלהםאוקספורד

בִקציר................א.□עולם..□דגמעין.מ□דיגלִוגניזה

בקוצרחורשונגשא"המדהבאהעולםשלדוגמאמעיןה"הבלהן'קמברידג

בקוצרחורשונגשהבאהעולםשלדוגמאמעיןה"הקבלהםקושטא' דפ

בקוצרחורשונגשא"כדהבאהעולםשלדוגמא[מעיןה"הב)להםמכירי' יל

'וגובקוצרחורשוניגשא"כדהבאעולםשלדוגמאמעיןה"הקבלופרמה

קורנוסמכפריצאוכהנאבראבאר"אותקחםשבאותפולאוקספורד

קורניסר   ...יצאונא.......רביאמר□ותקחשבאותיפולגניזה

קורינוסמכפריצאוכהנאבראבא'ר'אמותקחםשבאותפל'קמברידג

קרינוסמכפריצאוכהנאבראבא'ר'אמותקחםשבאותפלקושטא' דפ

לפי חרבהכוהנעריםואתותקחםשבאותפלפרמה
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49 י: ב רות רבה

לךלהגידלבדיאנירקואמלטהשםומתוצבעיםמגדלהאוכלכלוהלכואוקספורד

.............□..טה    ....שםתו  ..........................גניזה

'אמלךלהגידלבדיאנירקואמלטהשםומתוצביעיהמגדלעדהאבוליןכלוהלכו'קמברידג

'ר'אמלבדיאנירקואמלטהשםומתוצבעיהמגדלעדהאבוליןכלוהלכוקושטא' דפ

לךלהגידלבדיאנירקואמלטהפרמה

להגידלבדייודןר"אומלוקהמשוברהדאעודמיעוטרקאמרהונא'ראוקספורד

...................גניזה

לבדייודן'ר'אמומולקהמשוברשהואעוד(ה)מיעוטרקחנינא'ר'קמברידג

עדלבדייודן'ר'אמומולקהמשוברהואעודמיעוטרקחנינאקושטא' דפ

להגידעדלבדיר"אפרמה

עודמתמידבשורתוכששמעהואאףלךאוקספורד

.............כשהואף...גניזה

עד'קמברידג

עדמדברזהעודמתמידבשורתושאמרכיוןהואאףמדברזהקושטא' דפ

עודמתמידבשורתואתשהגידכיוןהואאףלךפרמה

ר"אראשיםשלשהשמוכשדיםויאמרבאוזהמדברזהאוקספורד

..'...................גניזה

'ר'אמראשיםשלשהשמוכשדיםויאמרבאוזהמדברזה'קמברידג

'ר'אמראשיםשלשהשמוכשדיםויאמרבאוזהמדברזהקושטא' דפ

'ר'אמראשיםשלשהשמוכשדיםי הפניני"ר

ר"אויקחוםהגמליםעלויפשטוראשיםשלשהשמוכשדיםויאמרבאוזהמדברזהפרמה
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50 י: ב רות רבה

אמרלמלחמהחיילותיומגייסהתחילכןאיובששמעכיוןשמואלאוקספורד

חמה  .....................כן....ר    ...כיון.א...גניזה

'אמלמלחמהחיילותיומגייסהתחילאיובששמעכיוןנחמןברשמואל'קמברידג

אמרלמלחמהחיילותיומגייסהתחילאיובששמעכיוןנחמןברשמואלקושטא' דפ

המוןאערוץכי'   ואמחיילותיולקבץהתחילכךאיובששמעכיוןנחמניברשמואלי הפניני"ר

'אמלמלחמהחיילותיומגמסהתחילכךאיובששמעכיוןנחמניברשמואלפרמה

לגייסיכולאניגייסותכמהלחייליכולאניחיילותכמהאוקספורד

לגייסיכולאניגייסותכמהלחייליכולאניחיילותכמה'קמברידג

לגייסיכולאניגייסותכמהלחייליכולאניחיילותכמהקושטא' דפ

'אמיחיתנימשפחותובוזרבהי הפניני"ר

לחייליכולאניגייסותכמהלגמסיכולאניחיילותכמהפרמה

היהלאהלואיהיהלאהעםזהכשדיםהן   ארץ         שבעולםהבזוייהוהאומהאוקספורד

הוהלאהלרויהיהלאהעםזהכשדיםהן   ארץ          בעולםשישהבזויהוהאומה'קמברידג

היהלאהלואיהיהלאהעםזהכשדיםהן   ארץ          בעולםשישבזויהוהאומהקושטא' דפ

היההיהלאולואיהיהלאהעםזהכשדיםהן   ארץבעולם>>ש<<בזויהאומהי הפניני"ר

היהלאהלויהיהלאהעםזהכשדיםהן   ארץ          בעולםשישבזויהוהאומהפרמה

'השמימןנפלהאלהיםאשלושאמרווכיוןעליאימתוליתןבאאוקספורד

בצאןותבערהשמיםמןנפלהאלהיםאשלו'שאמוכיוןעליאימתילהפילבה'קמברידג

השמיםמןנפלהאלהיםאשלושאמרוכיוןעליאימתולהפילבאקושטא' דפ

השמיםמןנפלהאשכילו'שאמכיוןובאי הפניני"ר

השמיםמןאלהיםאש'שאמכיוןעליאימתילהפילבאפרמה
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51 י: ב רות רבה

שעהבאותהפתחאצאלאואדוםלעשותיכולאנימההיאהשמיםמןאמראוקספורד

מידפתחאצאלאואדםלעשותיכולאנימההיאהשמיםמן'אמ'קמברידג

מידפתחאצאלאואדוםלעשותיכולאנימההואהשמיםמןאמרקושטא' דפ

שעהבאותהפתחאצאלאאדוםלעשותאוכלמההואהשמיםמןומה'אמי הפניני"ר

מידפתחצא[א](מ)ולאואדוםלעשותיכולאנימהפרמה

כ"ואחא סבע "ר

ותאנתםגפנםויךכךבמצריםאףבולהתגרדחרשלוויקחאוקספורד

ותאנתםגפנםויךהיהכךבמצריםאךבולהתגדרחרשלוויקח'קמברידג

ותאנתםגפנםויךהיהכךבמצריםאףבולהתגררחרשלוויקחקושטא' דפ

בולהתגרדחרשלוויקחי הפניני"ר

אתוישברותאנתםגפנםויך'כתכןבמצריםואףבולהתגדרחרסלולקחפרמה

ותאנתםגפנםויךכךבמצריםאףבולהתגורדחרשלוויקחא סבע "ר

'וממצריקרלין

במצריםבכורכלויךכךואחרבעירםלברדויסגרכ"ואחאוקספורד

במצריםבכורכלויךכךואחרבעירםלברדויסגרכךואחר'קמברידג

במצריםבכורכלויךכךואחרבעירםלברדויסגרכךואחרקושטא' דפ

במצריםבכורכלויךכךואחרלרשפיםומקניהםבעירםלברדויסגורכךואחרגבולםעץפרמה

במצריםבכורכלויךכ"ואחא סבע "ר

בתיועלבאיםהיובתחלהכךבנגעיםואףאוקספורד

בתיועלבאיןהןבתחלהבנגעיםכךואחר'קמברידג

ביתועלבאיןהןבתחילהכןבנגעיםואףקושטא' דפ

הבתים שלועלבאיןהםתחלההאדםעלכשבאיןהנגעיםת"ת' יל

ביתועלבאיןהןכתחילהכןבנגעיםאףאונםכלראשיתפרמה

בבתיםבאיםבתחלהכךהאדםעלהבאיםהנגעיםאףא סבע "ר
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52 י: ב רות רבה

הכהןאמרחליצההןטעוניןבוחזראםאוקספורד

הכהןוצוה'שנכךואחרחליצהטעוניןהןהריבוחזראם'קמברידג

הכהןוצוה'שנאכךאחרחליצהטעוניןהןהרילאוואםמוטבבוחזראםקושטא' דפ

'דכתיחליצהוטעוניןמוטבבוחזראםת"ת' יל

הכהןוצוה'שנחליצהטעוניןחוזרואםפרמה

לאוואםמוטבבוחזראםא סבע "ר

נתיצהטעוניןלאוואםוחלצואוקספורד

'שננתיצהטעוניןלאואם'קמברידג

לאוואםוחלצוקושטא' דפ

לאוואםמוטבבוחזראםנתיצהטעוניןלאוואם'וגוהאבניםאתוחלצות"ת' יל

נתיצהטעוניןלאואםהאבניםוחלצופרמה

בוחזראםבגדיועלבאיםכ"ואחהביתאתונתץאוקספורד

לאוואםמוטבבוחזראםבגדיועלבאיןהןכךואחרהביתאתונתץ'קמברידג

קושטא' דפ

מוטבבוחזראםבבגדיובאיןת"ת' יל

בוחוזראםבגדיואלבאואחרהביתונתץפרמה

בבגדיובאיםא סבע "ר

ואםהבגדיםמןאותווקרעקריעהטעוניןאוקספורד

ואםהבגדמןאותווקרע'שנקריעהטעונין'קמברידג

ואםמוטבבוחזראםהבגדמןאתווקרע'שנאקריעהטעוניןקושטא' דפ

ואםהבגדאתוקרע'דכתיקריעהוטעוניןת"ת' יל

אם(ו)העורמןאוהבגדמןאותווקרעקריעהטעוניןפרמה

ואםמוטבבוחזראםא סבע "ר

01/01/2019



53 י: ב רות רבה

כךואחרהבגדאתושרףשריפהטעוניןלאואוקספורד

כךואחרהבגדאתושרף'שנשריפהטעוניןלאו'קמברידג

כךאחרהבגדאתושרף'שנאשריפהטעוניןלאוקושטא' דפ

לאוואםמוטבבוחזרואםהבגדאתושרף'שנשריפהטעוניןלאות"ת' יל

כךואחרהבגדאתושרףשריפהטעוניןלאפרמה

לאוא סבע "ר

יצאבוחזראםגופועלבאיןהןאוקספורד

יצאבוחזראםגופועלבאיןהן'קמברידג

חזראםובאיוצאלאוואםמוטבבוחזראםגופועלבאיןהןקושטא' דפ

לוובאיוצאמוטבבוחזרואםבגופובאיןת"ת' יל

הסגרטעוןבוחוזראםגופועלבמיםפרמה

'כובגופובאיןא סבע "ר

בתחלהכךוכליוןבמחלוןואףישבבדדלאוואםאוקספורד

בתחלההיהכןוכליוןבמחלוןואףמושבולמחנהמחוץישבבדדלאוואם'קמברידג

בתחלההיהכךוכליוןמחלון□ואףמושבולמחנהמחוץישבבדדלאוואםמוטבבוקושטא' דפ

ישבבדדלמחנהמחוץלאוואםת"ת' יל

כתחילהווכליוןמחלוןאף'וגומחוץישבבדדלאוואםפרמה

בתחלהכךוכליוןבמחלוןאףא סבע "ר

מתוכאןואףקרלין

וכליוןמחלוןשניהםגםוימותוכ"ואחגמליהםחמוריהם'סוסיהמתואוקספורד

בניושנימתוכך..................גניזה

שניהםגםוימותוכךואחראלימלךוימתכךואחרוגמליהןוחמוריהןסוסיהןמתו'קמברידג

וכליוןמחלוןשניהםגםוימותוכךואחראלימלךוימתכךואחרגמליהםחמוריהםסוסיהםמתוקושטא' דפ

וכליוןמחלוןשניהםמתוואחראלימלךמתכךואחרגמליהםחמוריהםסוסיהןמתופרמה

שניהםגםוימותוכ"ואחוגמליהםוחמוריהםסוסיהםמתוא סבע "ר

אלימלךוימת'ואח'חמוריה'סוסיה'גמליהבתחילהקרלין
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54 י: ב רות רבה

'רבשםחנינא'ראמרהאשהותשאראוקספורד

בירביחנינהרביאמרמאישה..........האישהוִתשארהואמתכךואחרגניזה

חנינא'ר'אמהאשהותשאר'קמברידג

חנינא'ר'ר'אמהאשהותשארקושטא' דפ

'דרבריהבשםתנינאר אמהאשהותשארפרמה

האשה ותשאר א סבע "ר

שיוריםשיורינעשיתאבהואוקספורד

...........נעשואבהואגניזה

שיוריםשיורינעשית'קמברידג

שיריםשירינעשתהקושטא' דפ

שיוריןשיורינעשיאבהופרמה

שיורים שירינעשו א סבע "ר

שבריםשברי נעשו אבאבר חנינא ר "אא סבע "ר
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55 יא: ב רות רבה

הרוכליםמןשמעהממישמעהכימאבמשדיותשבוכלותיההיאותקםאוקספורד

.............מימי'וגושמעהכימואבמשדיותשבוכלותיה.......גניזה

שהיוהרוכליםמןשמעהכימואבבשדהשמעהכימואבמשדהותשבוכלותיההיאותקם'קמברידג

מהרוכליןשמעהמואבבשדהשמעהכימואבמשדהותשבוכלותיההיאותקםקושטא' דפ

'וגומואבמשדהותשבוכלותיההיאותקםפרמה

אומראחד'כתעמואתי"יפקדכישמעהומהבעיירותהמחזיריןאוקספורד

.................לתתעמואתי"ייפקדכישמעהמהבעידות........גניזה

'אומאחד'כתלחםלהםלתתעמואתי"יפקדכישמעהומהבעיירותמחזרין'קמברידג

אומראחדכתובלחםלהםלתתעמואתי"יפקדכישמעהומהבעירות'המחזיריקושטא' דפ

'אומאחדכתובלחםלהםלתתעמואתי"יפקדכיי הפניני"ר

'אואחד'כתפרמה

לתתעמו'הפקדכיקרלין

'אומ'אוכתוביעזובלאונחלתועמואתי"ייטושלאכיאוקספורד

....אחדוכתוביעזבלאונחלתועמוי"יייטשלאכיגניזה

'אומאחד'וכתיעזובלאונחלתועמוי"ייטושכי'קמברידג

אומראחדוכתוביעזבלאונחלתועמוי"ייטושלאכיקושטא' דפ

עמואתי"ייטושלאכיי הפניני"ר

אומאחד'וכתהגדולשמובעבורעמואתי"ייטושלאכיפרמה

הגדולשמובעבורעמואתי"ייטושלאכיאוקספורד

שנייתקימוכיזצדהגדולשמובעבור...............גניזה

הגדולשמובעבורעמואתי"ייטושלא'קמברידג

הגדולשמובעבורעמואתי"ייטשלאכיקושטא' דפ

הגדולשמובעבורי הפניני"ר

יעזובלאנחלתועמואתי"ייטושלאכיפרמה
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56 יא: ב רות רבה

שהואופעמיםונחלתועמובעבורעושהשהואפעמיםנחמןברשמואלר"אאוקספורד

.........ונחלתועמובעבורעושההוא..פעמבו............'כתוביגניזה

שהואופעמיםונחלתועמובעבורעושהשהואפעמיםנחמןברשמואל'ר'אמ'קמברידג

שהואופעמיםונחלתועמובעבורעושהשהוא'פעמינחמניברשמואל'ר'אמקושטא' דפ

י הפניני"ר

הואופעמיםונחלתועמובעבורעושהשהואפעמיםנחמניברשמואלר"אפרמה

עמובעבורזכיןכשישראלאיבור"אהגדולשמובעבורעושהאוקספורד

עמובור  ......................נחברישמעאל'רבאמרהגדולמו..........גניזה

שמובעבורזכאיןכשישראלאיבו'ר'אמהגדולשמובעבורעושה'קמברידג

עמובעבורזכאיןכשישראלאיבו'ר'אמהגדולשמובשבילעושהקושטא' דפ

עמובעבורזכאיןכשישראלי הפניני"ר

עמובעבורזכאין'כשישראייבור"אהגדולשמובעבורעושהפרמה

הגדולשמובעבורזכיןישראלוכשאיןונחלתואוקספורד

....................זוניםישראלוכשאיןונחלתוגניזה

הגדולשמובעבורזכאיןוכשאיןונחלתו'קמברידג

הגדולשמובעבורזכאיןישראלוכשאיןונחלתוקושטא' דפ

הגדולשמו'בעבוזכאיןוכשאיןי הפניני"ר

הגדולשמובעבורזכאיןאינןוכשהןונחלתופרמה

עושההואאףזכאיןוכשישראלהגדולשמובעבורעושההואאףזכייןאיןכשישראלקרלין

עמו(□)בעבורישראלכארץאמריורבנןאוקספורד

שמו.....עושההוא....   ל.....................ונחעמועבור.....לראובןרבי...גניזה

עמובעבורישראלבארץאמריורבנן'קמברידג

עמובשבילישראלבארץאמריורבניןקושטא' דפ

פרמה

נחלתו[ו]עמובעבורקרלין
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57 יא: ב רות רבה

למענילמעניהגדולשמובעבורעושההואלעולםראובןר"אהגדולשמובעבוראוקספורד

.........................עושההוא...לעראובןרבי.................גניזה

למענילמעני'שנשמובעבור'קמברידג

למענילמעני'שנאהגדולשמובעבורקושטא' דפ

פרמה

אעשהלארץבחוצהונחלתואוקספורד

....................הגדולגניזה

אעשהלארץובחוצהונחלתו'קמברידג

לארץבחוצהונחלתוקושטא' דפ

פרמה
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58 יב: ב רות רבה

כמההיאאלאמשםיצתהלאוכיותצאשמההיתהאשרהמקוםמןותצאאוקספורד

................................ית..אשהמקוםן .....גניזה

כמהוהלאהיאאלאמשםיצאלאוכיותצאשמההיתהאשרהמקוםמןותצא'קמברידג

כמהוהלאהיאאלאמשםיצאתהלאוכיותבאשמההיתהאשרהמקוםמןותצאקושטא' דפ

כמהוהלאהיאאלאמשםיצאלאוכישמההייתהאשרהמקוםמןותצאפרמה

היא אלמשם יצא לא וכי המקום מן ותצא א סבע "ר

כמהוהלאהיאאלאיצאלאוכיהמקוםמןותצאקרלין

יודא'רבשםעזריא'רותצאאמרואתחמוריםכמהגמליםאוקספורד

.חמוריגניזה

'רבשםעזריה'רותצא'אוואתהיצאוחמוריםוכמהיצאוגמלים'קמברידג

יהודה'רבשםעזריה'רותצאאמרתואתיצאו'חמריכמהיצאוגמליםקושטא' דפ

יהודה'רבשםעזריה'רותצא'אומ'ואתמשםיצאוחמוריםוכמהיצאוגמליםפרמה

ר "אא סבע "ר

ללמדינויחידבלשוןאמרולמהלההיו'וחמורי'גמליקרלין

זיוההואשבעירהגדולסימוןבראוקספורד

זיוההואשבעירגדולסימון'קמברידג

הודהוהואזיוההואשבעירגדולסימון'ברקושטא' דפ

זיוההואשבעירגדוליצחקבר רבשמואל'רבשםחנין'רסימון'ברפרמה

זיוה הוא הודה הוא בעיר הגדול יצחק בר שמואלא סבע "ר

ודכותהשבחההואהדרההואאוקספורד

ודכותיהשבחהפנההדרהפנהזיוהפנהמשםפנהשבחההואהדרההוא'קמברידג

וכןשבחהפנההדרהפנההודהפנהזיוהפנהמשםפנהשבחהוהואהדרהוהואקושטא' דפ

'דכתשכחההואחדרחהואפרמה

וכן ' כוהדרה הוא א סבע "ר

וכןהדרהפנהזיוהפנהקרלין
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59 יב: ב רות רבה

כמההואאלאמשםיצאלאוכישבעמבאריעקבויצאאוקספורד

'וכוהואאלאמשםיצאלאוכישבעמבאריעקבויצא'קמברידג

שבעמבארכשיצאאבינוביעקבמוצאאתקושטא' דפ

'וכוהואאלאיצאלאוכישבעמבאריעקבויצאפרמה

'וכו יעקבויצא א סבע "ר

כמהוהלאויצאביעקבקרלין

'וכועזריא'רויצאאמרואתחמריםכמהיצאו'גמליאוקספורד

אלא'קמברידג

קושטא' דפ

אלאפרמה

אחריואליפזשרדףעדלוהיו'גמליקרלין

אוקספורד

'וגוזיוהפנהזיוההואשבעירגדול'קמברידג

שבחהפנההדרהפנההודהפנהזיוהפנהקושטא' דפ

יקרההיהזיוההיהבעיריעקבכשהיהפרמה

שםהיתהשלאתמןניחהאוקספורד

היתהשלאתמןניחא'קמברידג

הותלאתמןקושטא' דפ

שםהיהשלאלפיהמקוםמןותצאבכאןורבקהיצחקנשארעדייןשיצאפ"ואעפרמה
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60 יב: ב רות רבה

זעיראר"א(לד)יצחקשםהיהלאהכאברםצדקתאותהאלאאוקספורד

בשםזעירא'ר'אמאלאתמןיצחקהוהלאהכאברםהצדקתאותהאלא'קמברידג

בשםעזריה'ר'אמאלאתמןיצחקהוהלאהכאברםהצדקתאותהאלאקושטא' דפ

היאאלאפרמה

צדיקיםשנישללזכות'אצדיקזכותדומהלאאוקספורד

צדיקיםשנילזכותאחדצדיקזכותדומהלאסימון'בריהודה'ר'קמברידג

צדיקיםשנילזכותאחדצדיקזכותדומהלאסימון'ברעזריה'רקושטא' דפ

צדיקיםלשניצדיקיםזכותדומהאינואלאפרמה

שמעוני ' יל

ששון

א סבע "ר

קרלין

יהודהארץאללשובבדרךותלכנהאוקספורד

יהודהארץאללשובבדרךותלכנה'קמברידג

יהודהארץאללשובבדרךותלכנהקושטא' דפ

בדרךנוגעגופןוהיהיחיפותמחלכותשהיןמלמדבדרךותלכנהפרמה

בדרך ' ותלכנשמעוני ' יל

יהודהארץאללשובבדרךותלכנהששון

בדרךותלכנהא סבע "ר

לשובבדרךותלכנהקרלין
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61 יב: ב רות רבה

ט"ביוהלכותורהשורתעלעברויוחנןר"אאוקספורד

טובביוםוהלכוהדיןשורתעלעברויוחנן'ר'  אמ'קמברידג

טובביוםוהלכוהדיןשורתעלעברויוחנן'ר'אמיהודה'ר'  אמקושטא' דפ

טובביוםוהלכו(על)ביוםבותורהשורותעלעברוא"דפרמה

טוב ביום והלכו ' התורשורת על עברו יוחנן ר "אשמעוני ' יל

טובביוםוהלכוהתורהשורותעלעברויוחנןר"אששון

טובביוםשהלכוהתורהשורתעלעברויוחנןר"אא סבע "ר

טובביוםוהלכוה□התושורותעלעברויוחנןר"אקרלין

יחפותשהלכומלמדבדרךותלכנהא"דבייחודוהלכוהדרךעליהםהוצרהבדרךותלכנהא"דאוקספורד

בייחודוהלכוהדרךעליהןהוצרהבדרךותלכנהא"ד'קמברידג

בייחודוהלכוהדרךעליהםהוצרהבדרךותלכנה'א'דקושטא' דפ

יחפותשהלכומלמדא"דהייחודמפניהדרךעליהםהשוהאות אמת

יחיפותמחלכותשהיןמלמדפרמה

פות □ישהולכות מִלמד בדרך ותלכנה א "דשמעוני ' יל

יחיפותמהלכותשהיומלמדששון

יחפהמהלכתשהיתהבדרךותלכנהא"דבדרךותלכנהא"דא סבע "ר

קרלין

גריםבהלכותעסוקותהיובדרךותלכנהא"דמתפארגופןוהיהאוקספורד

מתפארגופןוהיהאות אמת

גריםבהלכותעסוקותהיוותלכנה'קמברידג

גריםבהלכותעסוקותהיוותלכנהקושטא' דפ

גריםבהילכותעוסקותבדרךותלכנהא"דבדרךנוגעגופןוהיהפרמה

גריםבהלכות עסוקות בדרך ותלכנה א "דבארץ נוגעות וגופן שמעוני ' יל

בארץנוגעגופןוהיהששון

גריםבהלכותעסוקותהיו'אומ' רבדרךיעףגופהוהיהא סבע "ר

גריםבהלכותעוסקותבדרךותלכנהא"דקרלין
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62 יג: ב רות רבה

□□הגראבטימסאומתהלביתאמהלביתאשהשובנהלכנהכלותיהלשתינעמיותאמראוקספורד

..........................לכנהכלתיהלשתינעמיותאמריהודהגניזה

הגרדיאבנימוסאומתהלביתאמהלביתאשהשובנהלכנהכלותיהלשתינעמיותאמר'קמברידג

הגרדיאבנימוסאומתהלביתאמהלביתאשהשבנהלכנהכלותיהלשתינעמיותאמרקושטא' דפ

הגרדיאננימוםאומתהלביתאמהלביתאשהשובנהלכנהכלותיהלשניותאמרפרמה

הגרדיאבטימוסאומתהלביתאמהלביתאשהשובנהלכנהשמעוני' יל

הגרדיאבנימוסא סבע "ר

אומתהלביתאמהלביתאשהשובנהלכנהקרלין

אבליםיושביםאותןומצאפניםלולהראותמאיר'רועלהפסחיםבערביאמומתהאוקספורד

....יוששהומצאופניםלאלהראותמי איררבי עלה...............גניזה

אבליםיושביןאותןומצאפניםלולהראותמאיר'רועלהאמומתה'קמברידג

אבליםיושביןאותםומצאפניםלולהראותמאיר'רועלהאמומתהקושטא' דפ

אמומתהפרמה

אבליםומצאן'פנילולהראותמאיר'רועלה  פסחבערבאמומתהשמעוני' יל

אבלמצאופניםלולהראותמ"ר עלההפסחבערבאמומתהא סבע "ר

עסוקיםשהםומצאםפניםלולהראותמאיר'רועלהאביומתזמןלאחראוקספורד

....כשהומצאופניםלולהראותמאיררביעלהאביו.........גניזה

ועוסקיןיושביןאותןומצאפניםלולהקבילמאיר'ר(אביו)ועלהאביומתזמןלאחר'קמברידג

עסוקיןאותםומצאפניםלולהראותמאיר'רועלהאביומתזמןלאחרקושטא' דפ

ועוסקיןיושביןימצאןפניםלולהראותמאיר'רוהלךפרמה

ועוסקייושביומצאןפניםלואות□להמאיר'רועלהאביומתזמןלאחרשמעוני' יל

אמרמאביךיותרעליךחביבההיתהשאמךדומהלו'אמבמלאכתםאוקספורד

......אמישליתירעלךקשה  אמךשלשמיתתהדומהלו..........גניזה

'אממאביךיותרעליךחביבהשאמךליכמדומהלו'אמבמלאכה'קמברידג

אמרמאביךיותרעליךחביבהשאמךאניכמדומהליאמרבכלאכתןקושטא' דפ

'אמעליךחביבשאמךדומה'אמבמלאכתןפרמה

ל"אמאביךיותרעליך'חביבשאמךדומהל"אבמלאכתןשמעוני' יל

'אממאביךיותרעליךחביבהשאמךליכמדומהל"אא סבע "ר
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63 יג: ב רות רבה

לואמראומתהלביתאימהלביתאשהכתיבכןולאלואוקספורד

לואמראוִמתהלביתאמהלב יהאשהשבנה...........גניזה

לו'אמאומתהלביתאומהלביתאשה'כתכןולאלו'קמברידג

לואמראומתהלביתאמהלביתאשהכתבכןולאלוקושטא' דפ

ל"אאומתהלביתאמהלביתאשה'כתכןלאליהפרמה

ל"אאביהלביתולאאמהלביתה□אכתיבולאשמעוני' יל

ל"אאמהלביתאשה'כתיא סבע "ר

לגויאבשאיןאמרתיפהאוקספורד

............מרביגניזה

לגויאבשאיןכןאמרתיפה'קמברידג

לגויאבשאיןאמרתיפהקושטא' דפ

לגויאבשאיןאמרתיפהפרמה

לגויאבשאיןאמריפהשמעוני' יל

לגויאבשאיןאמרתיפהא סבע "ר
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64 יד: ב רות רבה

כתיביעשהחסדעמכםי"ייעשאוקספורד

..□ת..ש.....יעשאִידידרבבריהחנינהרביאמרחסדעמכםי"יי...גניזה

'כתיעשה'אמאדאברחננא'רחסדעמכםי"ייעש'קמברידג

'כתייעשהאמראדאברחנינא'רחסדעמכםי"ייעשקושטא' דפ

'כתיעשהאחאדרבבריהחנינא'רחסדעמכםי"ייעשהפרמה

כתיביעשהאמראחא'דרבריהחנינא'רחסדעמכםי"ייעששמעוני' יל

'כתיעשה'אומאחא'דר'בריחנינא'רחסדעמכםי"ייעשששון

חסדעמכםי"ייעשא סבע "ר

ועמדיבתכריכיהםשנטפלתםהמתיםעםעשיתםוכאשראוקספורד

..................שניטהמתיםעםעשתםכאשרעושהאיניגניזה

ועמדיבתכריכיהוןשנטפלתםעם    המתיםועמדיהמתיםעםעשיתםכאשר'קמברידג

ועמדיבתכריכיהןשנטפלתםהמתיםעםעשיתםכאשרקושטא' דפ

*>>ועמריכת<<בתכרי כחןהמתיםעםשנטפלתםהמתיםעםעשיתםכאשרפרמה

ועמדיבתכריכיהםשנטפלתםהמתיםעםעשיתםכאשרשמעוני' יל

ועמדיבתכריכיןהמתיםעםשניטפלתםהמתיםעםעשיתםכאשרששון

ועמדיבתכריכיהםשנטפלתםהמתיםעםעשיתםכאשרא סבע "ר

.והדברים תמוהים', ועמדי'במקום ' ועמרי'רצה להעיר שכתוב , לכאורה. נכתב ביד מאוחרת בשוליים שבראש העמוד*

טומאהלאבהאיןהזאתהמגלהזעירא'ראמרבכתובותיהןלהשויתרואוקספורד

.........איןזומגילהזורארבימר.תובתיהן.לה......גניזה

טומאהלאבהאיןהזוהמגלהזעירא'ר'אמכתובתתוןלהשויתרו'קמברידג

טומאהלאבהאיןזומגלהזעירא'ראמרכתובותיהןלהשויתרוקושטא' דפ

טומאהלאלהאיןהזאתהאבילהזעריר"אכתובתכםאתלישוויתרתםפרמה

טומאהלאבהאיןהזוהמגלהזעיראר"אכתובתכםלישויתרתםשמעוני' יל

טומאהלאלהאיןהזאתהמגילהזעיריר"אכתובתןאתלהןשוויתרוששון

טומאהלאבהאיןהזאתהמגלהזעיראר"אכתובתכםשויתרתםא סבע "ר
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65 יד: ב רות רבה

כמהללמדךאלאנכתבהולאהיתרולאאיסורלאטהרהולאאוקספורד

מהדיעך..................ניכלמהחיובִולאפטורולאה    ......גניזה

כמהללמדךנכתבהולמההתרולאאסורלאטהרהולא'קמברידג

כמהללמדךנכתבהולמההיתרולאאיסורולאטהרהולאקושטא' דפ

מהללמדךאלאנכתבהולאוהיתראיסורלאטהרה(טמאה)ולאפרמה

ללמדךנכתבהולמהאיסורולאהתרלאטהרהולאשמעוני' יל

כמהללמדךאלאנכתבהולאהיתרולאאיסורולאטהרהולאששון

כמהלהודיעךהחסדמפנינכתבהאלאהיתרולאאיסורלאטהרהולאא סבע "ר

חסדיםלגומליטובשכרמתןאוקספורד

לב.................י"יין.................לגומליישטובר  ..□□□גניזה

חסדיםלגומליטובשכרמתן'קמברידג

חסדיםלגומליטובשכרקושטא' דפ

חסדיםלגומליששכרפרמה

חסדיםגומלישכרשמעוני' יל

חסדיםלגומלישכרששון

חסדיםגומלישלשכרןמתןא סבע "ר
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66 טו: ב רות רבה

להןאמרהיוסיר"א(ומצאן)לכםי"ייתןאוקספורד

ם□...................אמ.....ראמרב............י"יין..גניזה

יוסי'ר'אמלכםי"ייתן'קמברידג

יוסי'ר'אמלכןי"ייתןקושטא' דפ

יוסיר"אלכםי"ייתןפרמה

יוסיר"אלכםי"ייתןשמעוני' יל

להןאמרהמנוחהומצאןלכןי"ייתןא סבע "ר

אלהיםויתן'דכתילשלמהליתןעתידה"שהקבוהנחמותהטובותאותןכלאוקספורד

'וגוגניזה

אלהיםויתן'דכתלשלמהליתןה"הבשעתידוהנחמותהטובותאותןכל'קמברידג

ויתןדכתיבלשלמהליתןה"הקבשעתיד'והנחמוהטובותאותןכלקושטא' דפ

י"יויתן'שנלשלמהליתןעתידה"שהקבוהנחמותהטובותאותןכלפרמה

אלריםויתןדכתיבלשלמהליתןה"הבשעתידוהנחמותהטובותכלשמעוני' יל

ם"אליויתן'דכתיתהיה מכםלשלמהליתןה"הבשעתידוהנחמותוהברכותהטובותכלא סבע "ר

מכםיהילשלמהחכמהאוקספורד

מיכןוהילשלמהחכמה'קמברידג

מכםיהיולשלמהחכמהקושטא' דפ

לבורחבמאדהרבהותבונהלשלמהחכמהפרמה

לשלמהחכמהשמעוני' יל

ששון

לכםי"ייתן'וכתילשלמהא סבע "ר

01/01/2019



67 טו: ב רות רבה

מוצאותלאושתיםמוצאהאחת'כתומצאןמנוחהומצאןאוקספורד

.....................אחת   אח...□גניזה

מוצאתלאשתיםמוצאתאחתכתובמצאןחננא'רמנוחהומצאן'קמברידג

מוצאותלאשתיםמוצאתאחתכתובמצאןמנוחהומצאנןקושטא' דפ

מוצאותאינןושתיםמוצאתהיא'כתומצאןאחא'דרבריהאחאר'אמנוחהומצאןפרמה

מצאהלאשנייהמצאהאחתכתיבומצאןאדא'דרבריהחנינא'רמנוחהומצאןשמעוני' יל

מוצאות>>לא<<ושתיםמוצאאחת'כתומצאן'אומיודאדרבברהחנינה'רמנוחהומצאןששון

מוצאותאינםושתיםמוצאהאחת'כתיומצאןאידידרבבריהחנינאר"אא סבע "ר

מוצאותלאשתיםמצאהאחתמנוחהומצאןקרלין

בעלהבביתאלארוחקורתלאשהשאיןמכאןיוחנןר"אאישהביתאשהאוקספורד

בעלהלביתאלארוחקורתלאשהשאיןמיכןיוחנן'ר'  אמאישהביתאשה'קמברידג

בעלהבביתאלאלאשהרוחקורתשאיןמיכאןאשהביתאשהקושטא' דפ

בעלהבביתאלאלאשהרוחקורתשאיןמכאןיוחנןר"אאישהביתאישהפרמה

בעלהבביתאִלארוחקורתלאשהשאיןמכאןיוחנןר"אאישהביתאשהשמעוני' יל

אישהבביתאלארוחקורתלאשהשאיןמכאןיוחנןר"אאישהביתאשהא סבע "ר

אישהביתאלאלאשהרוחקורתשאיןמכאןאישהביתאשהקרלין

בנותישבנהנעמיותאמרלהםותשקאוקספורד

גניזה

בנתישבנהנעמיותאמרלהותאמרנהותבכינהקולןותשאנהלהןותשק'קמברידג

בנותישבנהנעמיותאמרלהותאמרנהותבכינהקולןותשאנהלהןותשקקושטא' דפ

לעמךנשובאתךלא כיותאמרקולןותשאןלהןותשקפרמה

בנותישבנהנעמי'ותאמששון

01/01/2019



68 טו: ב רות רבה

אדםישוכיעמדיתלכנהלמהאוקספורד

אדםישוכילאנשיםלכםוהיובמעיבניםליהעודעמיתלכנהלמה'קמברידג

אדםישוכילאנשיםלכםוהיובמעיבניםליהעודעמיתלכנהלמהקושטא' דפ

פרמה

אדםוכיתשברנההלהן*שמעוני' יל

אדםישוכיששון

.1' שו, 71' עמ, סימן יז, מובא להלן*

בעולמוהיהשלאאחיואשתמיבםאוקספורד

בעולמוהיהשלאאחיואשתמיבם'קמברידג

בעולמוהיהשלאאחיואשתמיבםקושטא' דפ

פרמה

בעולמוהיהשלאאחיואשתמיבםשמעוני' יל

בעולמוהיהשלאאחיואשתמייבםששון

01/01/2019



69 טז: ב רות רבה

אמרשמואל'רלכנהבנותישבנהאוקספורד

חנינא'בריודן'בשם  רנחמני'ברשמואל'רלכנהבנתישובנה'קמברידג

חנינא'בריודן'בשם  רנחמניברשמואל'רלכנהבנותישבנהקושטא' דפ

חנינא'רבשםיודןר"בחייאברשמואל'רלכנהבנותישובנהנעמיותאמרפרמה

חנינאר"בשחייא'ברשמואלרשובנהלכנהשמעוני' יל

הטריחואםהגראתשדוחיםפעמיםשלשהכנגדשבנהשבנהשבנהכאןכתיבמרך ומותבשלשהאוקספורד

הטריחואםהגראתשדוחיןפעמים'גשבנהשבנהשבנהכאן'כתבשלשה'קמברידג

הטריחואםהגראתשדוחיןפעמים'גכנגדשבנהשבנהשבנהכאןכתבמקומותבשלשהקושטא' דפ

הטריחואםהגראתשדוחיןפעמיםשלשהכנגדשובנהכאןכתובמקומותבשלשהפרמה

הטריחאםהגראתשדוחיםימים'גכנגדשובנהג פעמיםשובנהכאןכתובמקומות'בגשמעוני' יל

הטריחואםהגריםאת'שדוחי'פעמי'גכנגדבנותישובנה'כתו'פעמי'וגא סבע "ר

לעולםגריליןלאבחוץיצחקר"אאותומקבליןמכאןיותראוקספורד

לעולםגריליןלאבחוץיצחק'ר'  אממקבליןמדאייותר'קמברידג

לעולםגריליןלאבחוץיצחק'ר'אמאותומקבליןמכאןיותרקושטא' דפ

לעולםאפתחלאורחדלתיגריליןלאבחוץר"אאותומקבליןמכןיותרפרמה

לעולםאפתחלאורחדלתיגריליןלאבחוץיצחקר"אאותומקבליןמדאייותרשמעוני' יל

ב"לעהגריליןלאבחוץ'כתייצחקר"אאותומקבליןמכאןיותרא סבע "ר

לאישמהיותזקנתיכיבימיןומקרבוימיןבשמאלדוחהאדםיהאאוקספורד

לאישמהיותזקנתיכיבימיןומקרבבשמאלדוחהאדםיהא'קמברידג

לאישמהיותזקנתיכיבימיןומקרבבשמאלדוחהאדםיהאקושטא' דפ

לאישמהיותזקנתיכיבשמאלומקרבבימיןדוחהאדםיהאפרמה

לאישהלילההייתיגםבימיןומקרבבשמאלדוחהתהאשמעוני' יל

מקרבתוימיןדוחהשמאלא סבע "ר

הלילההייתיגםקרלין

01/01/2019



70 טז: ב רות רבה

בלילה(בארץ)אלאמטהשלתשמיששאיןארץדרךתורהלמדתךיוחנןר"אאוקספורד

בלילהאלאביוםתשמיששאיןארץדרךהתורהלימדתךיוחנן'ר'אמ'קמברידג

בלילהאלאביוםתשמיששאיןארץדרך'התורלמדךיוחנן'ר'אמקושטא' דפ

בלילהאלאמיטהשלתשמיששאיןארץדרךתורהלימדךיוחנןר"אפרמה

בלילהאלאתשמיששאיןארץדרךלמדנויוחנןר"אשמעוני' יל

בלילהאלאתשמיששאיןארץדרךמלמדקרלין

המלכותביתאלשבההיאובבקרבאההיאבערבואומרהוא(ה)בלילהעמהוישכבד"ההאוקספורד

שבההיאובבקרבאההיאבערבד"הה'קמברידג

שבההיאובבקרבאההיאבערבד"ההקושטא' דפ

שבההיאובבקרבאההיאבערבד"ההפרמה

באההיאבערבד"ההשמעוני' יל

באההיאבערבוכןקרלין

לאישהלילההייתיהאלולאישהלילההייתיגם'וכתיאוקספורד

בניםילדתיוגםלאישהלילהגם'וכת'קמברידג

לאישהלילההייתיאילוהאבניםילדתיהייתיוגםלאישהלילההייתיגם'וכתיקושטא' דפ

לאישהלילההייתיאםבניםילדתיוגםלאישהלילההייתיוגם'כתוכמופרמה

בניםוילדתיאוקספורד

'קמברידג
בניםילדתיקושטא' דפ

בניםילדתיפרמה

01/01/2019



71 יז: ב רות רבה

להיותאתןיכולותתשברנההלהןאוקספורד

סובלותאתםיכולותתשברנההלהן'קמברידג

אתםיכולותתשברנההלהןאלאקושטא' דפ

שתהיויכולתתשברנההלהןפרמה

בעולמוהיהשלאאחיואשתמיבםאדםוכי*תשברנההלהןשמעוני' יל

.1' שו, 68' עמ, שייך לעיל*

היותלבלתיעגונותיושבותאוקספורד

היותלבלתיעגומותיושבותאתם'יכולואתםאשרעד   (א)תעגנההלהןשיגדלועדויושבות'קמברידג

היותלבלתיעגונותיושבותאתםיכולותתעגנההלהןיגדלואשרעדיושבותקושטא' דפ

היותלבלתיעגונותיושבותפרמה

עגונותלישבאתםיכולותוכיתעגנההלהןשמעוני' יל

קרלין

בשבילכםמכםלימרכיבנותיאלליבנותיאללאישאוקספורד

בעצמכםאתםכם  ..........גניזה

מכםמאדלימרכיבנתיאללאיש'קמברידג

בשבילכםמכםמאדלימרכיבנותיאללאישקושטא' דפ

בשבילכםמכםמאדלימרכיבנותיאללילימרכיבנותיואללאישפרמה

בשבילכםמכםמאדלימרכיבנותיאלליבנותיאלשמעוני' יל

א סבע "ר
בשבילימכםמאדלימרכיבנותיאלליבנותיאלקרלין

י"יידבייצאהובבניובבעליביאוקספורד

...................ביבעליאניאבלגניזה

י"יידיצאהובבניובבעליביבשבילכםבייצאהכי'קמברידג

י"יידובבעליובבניבייצאהכיקושטא' דפ

י"יידיצאובבניובבעליביפרמה

י"יידבייצאהכיובניובִבעליבישמעוני' יל

י"יידבייצאהכיא סבע "ר

'הידיצאהובבנייבבעליכיקרלין

01/01/2019



72 יח: ב רות רבה

העולמיםרבוןה"הבלפנימשהאמרבמשהקרייהפתראבהו'דרבריהחנינא'ראוקספורד

עולם...................אמרבמשהקרייהפתראחא'דרבריהחנינה...גניזה

עולםל>>ש<<□<..>רבוה"הבלפנימשה'אמבמשהקראפתחאבא'דרבריהחננא'ר'קמברידג

עולם       שלרבונוה"הקבלפנימשהאמרבמשהקרייהפתראבהו'דרבריהחיננא'רקושטא' דפ

פרמה
ע"רבשה"הבלפנימשה'אמבמשהקראפתרחנינא'דרבריהאחא'רא סבע "ר

הייתיבהןאלהיךי"ליהןקלסתיך[ן](ם)בהאוקספורד

הייתי'וגוהשמיםיך  ..............אניממיתיניאתהבושקילסתיךבלשוןגניזה

והייתיהשמיםאלהיךי"ליהן'שנקלסתיךבהן'קמברידג

והייתיהשמיםושמיהשמיםאלהיךי"ליהןשנאמרקלסתיךבהןקושטא' דפ

פרמה
הייתיבהןאלהיךי"ליהן'דכתיקלסתיךבהןא סבע "ר

בירא□          נפקהמותבמלאךהוגעתיתעגינההלהןפרוקפיןלינותןשאתסבוראוקספורד

לגבישוקיה□□אתר   דיפוק  המות.....................פראקופילינותןשאתה□סבוגניזה

גבישבקההךהמותבמלאךהוגעתניתעגנההלהןפרוקופילינותןשאתהסבור'קמברידג

גבישבקתהןהמותבמלאךהוגעתניתעגנההלהןפרוקופילישתתןסבורקושטא' דפ

פרמה
דיבורנפלהמותמלאךלפניהוגעתניתעגינההלהןפורקנילישתתןסבורא סבע "ר

שלאעלינגזרהמוריםנאשמעולישראלשאמרתיעללמותימיךקרבוהןליואמראוקספורד

ישראל................קרבוהןלידאמרגניזה

למותימיךקרבוהןלי'ואמ'קמברידג

למותימיךקרבוהןליואמרתקושטא' דפ

פרמה
המוריםנאשמעולישראלשאמרתיעללמותימיךקרבוהןל"ואא סבע "ר

01/01/2019



73 יח: ב רות רבה

בשבילכםבניאלליבניאלואומרוחוזרלארץאכנסאוקספורד

ם....בשמאדלימרכיבנואל לאיבניעלגניזה

בשבילכםמאדלימרכיבניאללישראל'ואומוחוזר'קמברידג

בשבילכםמכםמאדלימרכיבניאללישראלואומרוחוזרקושטא' דפ

פרמה
בשבילכםבניאלליבניאלא סבע "ר

י"יידיצאהובאחיביאוקספורד

...........שעלי"ייידם□בצאה[י]כיובאחותי.אח..□□..........ם..א....גניזה

י"יידבייצאהובאחיותיובאחיבי'קמברידג

י"יידיצתהובאחיותיובאחיקושטא' דפ

פרמה
י"יידבייצאהובאחותיובאחיביא סבע "ר

אוקספורד
לארץאיכנסשלאעלי................גניזה

'קמברידג
קושטא' דפ

פרמה

01/01/2019



74 יט: ב רות רבה

שבכלםאבובניןהיאדברמכתי"ייד'שנאמקוםבכליהושער"אאוקספורד

שבהִםאבבניודבר..........................ראמרגניזה

שבכולןאבובניןהיאדברמכתי"יידבו'שנמקוםכללוי'ר'אמ'קמברידג

שבכלןאבובניןהיאדברמכתי"יידבושנאמרמקוםכללוי'ר'אמקושטא' דפ

שבכולןאבובנייןהיאדברמכתי"ייד'שנמקוםכללויר"אפרמה

בכלםאבובניןהיאדברמכתי"ייד'שנאמקוםכללויר"אשמעוני' יל

לכולםאבובנייקרלין

הויהי"יידהנהאוקספורד

............הויהי"ייידהנהגניזה

במקנךהויהי"יידהנה'קמברידג

הויהי"יידהנהקושטא' דפ

הויהי"יידהנהפרמה

הויהי"יידהנהשמעוני' יל

מוצאותלאשתיםמצאהאחתמנוחהומצאן*הויה'הידהנהקרלין

.דבר מאלף הוא שבמקום זה מצויה שורה ריקה בכתב היד. 67' עמ, שייך לעיל סימן טו*

תבעוידבהםנגעהוידתבעויד'אמקפראבראוקספורד

...........ויא'שנאתבעו............גניזה

תבעוידבהםפגעהוידתבעויד'אמקפראבר'קמברידג

בםפגעהוידתבעוידאמרקפראברקושטא' דפ

פרמה
תבעוידבהםפגעהוידתבעוידאמר'קפרברשמעוני' יל

תבעו()ידבהםפגעהידתבעו□י'אמקפרארבא סבע "ר

בהםהיתהי"יידוגםבהםפגעהידי"יבידמותנויתןמיאוקספורד

.....הי"ייידוגם................□נו  ........אל...גניזה

בםהיתהי"יידוגם'שנבהםפגעהוידי"יבידמותנויתןמי'קמברידג

קושטא' דפ
פרמה

בםהיתהי"יידגםבםפגעהוידי"יבידמותנויתןמישמעוני' יל

בםהיתהי"יידוגםבהםפגעהידי"יבידמותנויתןמיא סבע "ר
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75 יט: ב רות רבה

'דרתלמידוי'ביושבימגפההיתהולאמגפההיתהביוצאיםסימוןבריודןר"אאוקספורד

.................לא......□מגיפאתה...........................גניזה

'דרתלמידומגפההיתהלאביושביןמגפהביוצאיןסימון'בריהודה'ר' אמלהומם'קמברידג

'דרתלמידומגפההיתהלאביושביןמגפההיתהביוצאיןסימון'אמרקושטא' דפ

ביושביןולאמגפההייתהכיוצאיןסימוןר"ביהודהר"אפרמה

סימון'בריודהר"אשמעוני' יל

ביוצאיםהוילרעהבםהיתהי"יידיצאואשרבכלמהכאלהמייתינחוניאאוקספורד

.....................................גניזה

ביוצאיןהויבםהיתהי"יידיצאואשרבכלד"ההלהומםמיתינחוניא'קמברידג

לרעהבםהיתהי"יידיצאואשרבכלד"ההמהתםלהמייתינחמיהקושטא' דפ

פרמה
ביוצאיםלרעהבםהיתהי"יידיצאואשרבכלשמעוני' יל

מצריןהיובניהםאףראובן'ראמרביושביםמגפההיתהולאמגפההיתהאוקספורד

.........מגשהיתהגניזה

מציריןהיוביניהםאףראובן'ר'אמביושביןמגפההיתהלאמגפההיתה'קמברידג

מציריןהיובניהםאףראובן'ר'אממגפההיתהלאביושביןקושטא' דפ

מציריןביניהןאף'אמראובן'רפרמה

ביושביםולאמגפההיתהשמעוני' יל

ישראללארץאנוונכנסאלהימותואימתיואומריםאחריהםאוקספורד

ישראללארץאניונכנסאלהימותואימתי'ואומאחריהן'קמברידג

לארץאנוונכנסאלהימותומתיואומריםאחריהםקושטא' דפ

לארץונכנסאילוימותואימתי'ואואחריהןפרמה
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76 כ: ב רות רבה

רובוכותמהלכותמיכחןתשש'כתיותשנהותבכןקולןותשאןאוקספורד

'ר'אמוכובותמהלכותכחןתשש(כ)' כתותשנהותבכנהקולןותשאנה'קמברידג

'רובוכותמהלכותכחןתששאלףחסרותבכינהקולןותשאנהקושטא' דפ

(בכ)'   רובוכותמהלכותכחןתשותה[נ](ן)ותבכקולןותשאןפרמה

'ר*ובוכותמהלכותכחןתשקולןותשאןשמעוני' יל

'רובוכותמהלכותכוחןתשש'כתותשנהותבכנהקולןותשנהששון

ובוכותמהלכותכחןתשש'כתיותבכינהקולןותשנהא סבע "ר

ובוכותמהלכותמרוב הבכיהכחןתששאות אמת

.1:רמז קכו, שמואל. 2; 14:רמז רא, רות. 1: הובאו בילקוט שמעוני פעמיים (עד סוף הסימן)הדרשות דלהלן *

לבנהונתלהחמותהאחרערפההלכהפסיעותארבעיםאמריצחק'רבשםברכייהאוקספורד

לבנהונתלהחמותהעםערפההלכהפסיעותארבעיםיצחק'רבשםברכיה'קמברידג

לבנהונתלהחמותהעםערפההלכהפסיעותארבעיםיצחק'רבשםברכיהקושטא' דפ

ונתלהחמותהעםערפההלכהפסיעותארבעים'אמיצחק'רבשםברכיהפרמה

לבנהונתלוחמותהעםערפההלכהפסיעות{ד}ארבעים(אומר)(יצחק'רבשם)ברכיהשמעוני' יל

לבנהנתלהחמותהעםערפהשהלכהפסיעות'ארבעיבשכראמר'י'רבשםברכיהששון

'רבשםיודן'ריוםארבעיםאוקספורד

'רבשםיודן'רויתיצבוהערבהשכםהפלשתיויגשויתיצב'שנמיום'קמברידג

'רבשםיודן'רוהערבהשכםהפלשתיויגש'שנאיום'מקושטא' דפ

יודןר"איוםארבעיםויתצבוהערבהשכםהפלשתיויגשיוםארבעיםפרמה

ר"איום{מ}ארבעים  ויתיצבוהערבהשכםהפלשתיויגש'שנאיום{מ}ארבעים  שמעוני' יל

י"רבשםיודןר"איום'ארבעיששון

ר"אקרלין
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77 כ: ב רות רבה

אלהארבעהאתגבוריםארבעיםממנהועמדוחמותהאחרערפההלכהמיליןארבעתיצחקאוקספורד

אלהארבעתואת'שנגבוריםארבעיםממנהועמדוחמותהעםערפההלכהמיליןארבעתיצחק'קמברידג

אלה'ד'שנאגבוריםארבעהממנהועמדוחמותהעםערפההלכהמיליןארבעיצחקקושטא' דפ

ארבעהאתממנהגיבוריםארבעה□ועמדחמותהעםערפההלכהמיליןארבעהפרמה

אלהארבעתואתגבורים'דממנהועמדוחמותהעםערפההלכהמילין'דיצחקשמעוני' יל

אלהאתגיבוריםארבעממנהועמדוחמותהעםעירפההלכהמיליןארבעששון

אלהארבעה'גבורי'דממנהועמדוחמותהעםעורפההלכהמילין'דיצחקקרלין

בהנתערומחמותהערפהשפירשההלילהאותהכליצחק'ראמרבגתלהרפהיולדואוקספורד

בהנתערבומחמותהערפהשפרשההלילהאותהכליצחק'ר'אמבגתלהרפהיולדו'קמברידג

בהנתערבומחמותהערפה'שפרשהלילהאותוכליצחק'ר'אמלהרפהיולדוקושטא' דפ

בהנתערומחמותהערפהשהלילהאותהכליצחקר"אבגתלהרפהיולדופרמה

בה{נערבו}נתערבומחמותהערפהשפירשההלילהאותהיצחקר"אבגתלהרפהיולדושמעוני' יל

בהנתערבומחמותהעורפהשפירשההלילהאותהכלי"ארבגתלעורפהילדוששון

בגתלהרפהילדוקרלין

הביניםאישוהנהעמםמדברוהואהיאהדאאדםבנימאהשלגייסאוקספורד

עמםמדברוהואד"ההאדםבנימאהשלגויםעריות'קמברידג

עמםמדברוהואד"ההאדםבנימאהשלגויםערוותקושטא' דפ

הבוניםאישוהנהמדברוהואד"ההאדםבנימאהשלגויםמאהפרמה

אדםבני{ק}(של   כמה)גויותשמעוני' יל

הבניםאישוהנהעמםמדברוהואד"ההאדםבנימאתשלגויםששון

אותוכלבהשנתערוערלותממאהכתבממערותממערכותאוקספורד

כלבהשנתערבוגויםערלותממאה'כתממערוותפלשתיםממערכות'קמברידג

כלבהשנתערבוגויםערלותכמאה'כתיממערות'פלשתי'ממערכוקושטא' דפ

אותהכלבהשנתערוממאד'כת(פלש)ממערכותפלשתיםממערכותהפלשתיגליתעולהפרמה

כלבהשנתערבוממאה'כתית□□ממעפלשתיםממערכותהפלשתיגליתעולהששון
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78 כ: ב רות רבה

הפלשתיויאמראחדכלב[אףאמר](אמראף)תנחומא'רהלילהאוקספורד

הפלשתיויאמר'שנאחדכלבאףתנחומא'רהלילה'קמברידג

דודאלהפלשתיויאמרדכתיבאחדכלבאמרתנחומא'רהלילהקושטא' דפ

הפלשתיויאמר'דכתאחדכלבאף'אמתנחומא'רהלילהפרמה

דודאלהפלשתיויאמר{שנא}'  דכתיכלבאף{אומר}'  אמ{תנחום}תנחומ'רשמעוני' יל

פלשתיויאמר'שנכלבאף'אומ'תנחומ'רהלילהששון

אנכיהכלבאוקספורד

אנכיהכלב'קמברידג

אנכיהכלבקושטא' דפ

'וגואנכיהכלבפרמה

אנכיהכלבשמעוני' יל

במקלאליבאאתהכיאנכיהכלבששון
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79 כא: ב רות רבה

גדולהשלנשיקהתלתמןברתפלותשלנשיקהכללחמותהערפהותשקאוקספורד

גדולהשלנשיקהתלתמןברתפילותשלנשיקהכללחמותהערפהותשק'קמברידג

גדולהשלנשיקהתלתמןבר'תפילושלנשיקהכללחמותהערפהותשקקושטא' דפ

גדולהשלנשיקהתלתבריפלות□□שלנשיקהכללחמותהערפהותשקפרמה

גדולהשלנשיקהתלתמןברתפלהשלנשיקהכל'וגולחמותהערפהותשקקרלין

השמןאת   פךשמואלויקחגדולהשלנשיקהפרישותשלנשיקהפרחיםשלנשיקהאוקספורד

השמןאת   פךשמואלויקח'דכתגדולהשלנשיקהפרישותשלונשיקהפרקיםשלונשיקה'קמברידג

השמןאת   פךשמואלויקחדכתיבגדולהשלפרישותשלונשיקהפרקיםשלונשיקהקושטא' דפ

השמןאת   פךשמואלויקחגדולהשלנשיקהנשיקהפרישותשלנשיקהפרקיםשלנשיקהפרמה

שמואל'נשיקגדולהנשיקהפרישותשלנשיקהפרקיםשלנשיקהקרלין

לווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךפרקיםשלנשיקה(ויש)וישקהוראשועלויצוקאוקספורד

לווישקהאלהיםבהרויפגשהווילך'דכת'פרקישלנשיקהוישקהוראשועלויצק'קמברידג

לווישקהאלהיםבהרויפגשהודכתיבפרקיםשלוישקהוראשועלויצקקושטא' דפ

לווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךלווישקראשועלויצוקפרמה

לווישק'האלהיבהרויפגשהו'פרקינשיקהוישקהוראשועלויצוקקרלין

לחמותהערפהותשקוישק לוראשועלויצוקהשמןאת   פחשמואלויקחגדולהשלנשיקהנשיקהפרמה
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80 כא: ב רות רבה

שלנשיקהאףתנחומא'רלחמותהערפהותשקפרישותשלנשיקהאוקספורד

שלנשיקהאףתנחומא'ר'אמלחמותהערפהותשק'שנפרישותשלנשיקה'קמברידג

שלנשיקהאףאמרתנחומא'רלחמותהערפהותשקשנאמרפרישותשלקושטא' דפ

שלנשיקהאף'אמתנחומא'רלחמותהערפהותשקפרישותשלנשיקהפרמה

ערפהותשקפרישותנשיקהקרלין

עמהאליבימתךשבההנהותאמרקרובתושהיתהלמהלרחליעקבוישקקריבותאוקספורד

יבמתךשבההנהותאמרקרובתולמהלרחליעקבוישק'שנקריבות'קמברידג

יבמתךשבההנהותאמרקרובתושהיתהלמהלרחליעקבוישקשנאמרקריבותקושטא' דפ

עמה אל יבימתך שבה הנה י הפניני"ר

יבימתךשבההנהותאמרקרובתושהייתהלמהלרחליעקבוישקקריבותפרמה

עמהאליבמתךשבההנהשמעוני' יל

'וגויבמתךשבההנהמתנות כהונה

יבימתךאחרישוביאלהיהואלאוקספורד

'קמברידג

קושטא' דפ

אלהיה אל שבה עמה אל ששבה כיון אלהיה ואל י הפניני"ר

יבימתךאחרישוביאלהיהאלשבהעמהששבהכיוןפרמה

אלריהאלשבהעמהאלששבהכיוןאלריהואלשמעוני' יל

אלהיהאלשבהעמהאלששבהכיוןמתנות כהונה
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81 כב: ב רות רבה

לאלהאמרהביתפגעיאלותאמראוקספורד

לאאמרהביתפגעיאלמהומאחריךלשובלעזבךביתפגעיאלרותותאמר'קמברידג

לאלהאמרהביתפגעיאלמהומאחריךלשובלעזבךביתפגעיאלרותותאמרקושטא' דפ

אלביתפגעואלרותותאמרפרמה

לאביתפגעיאלותאמרשמעוני' יל

לאמתנות כהונה

לאלהתגיירדעתומקוםמכלמאחריךלשובלעזביךמניפגעיךתסביןלאעליתחטיאיאוקספורד

לאלהתגיירדעתימקוםמכלמאחריךלשובלעזבךמיניפגעיךתסביןלאעליתחטיי'קמברידג

אלאלהתגיירדעתימקוםמכלמאחריךלשובלעזבךמניפגעיךתסביןלאעליחטום□קושטא' דפ

לאלהתגיירדעתימקוםמכלמאחרייךולשובלעוזבךרוצהאינופגיעךתיסביןלאעליתחטיאיפרמה

לאלהתגיירדעתימ"ממאחריךלשובלעזבךמניפגעיןין□תסלאעליתחטאישמעוני' יל

עליתחטאמתנות כהונה

דברילפניהסודרתהתחילהנעמיששמעהכיוןאחרידיעלולאידיךעלמוטבאוקספורד

לפניהסודרתהתחילהכןנעמיששמעהכיוןאחרתידיעלולאידךעלמוטב'קמברידג

להסודרתהתחילהכךנעמיששמעהכיוןאחרתידעלולאידךעלמוטבקושטא' דפ

לפניהסודרתהתחילהכןנעמיששמעהכיוןאחרידיעלולאידיךעלמוטבפרמה

לפניהסודרתהתחילהכךששמעהכיוןאחרי"מעידךעלמוטבשמעוני' יל

עליהסודרתהתחילהכךנעמיששמעהכיוןא סבע "ר

טרטייאותלבתילאלילךישראלשלדרכןאיןבתילהאמרהגריםהלכותאוקספורד

טיאטריותבתיאללילךישראלבנותשלדרכןאיןבתילהאמרהגריםהלכות'קמברידג

תיאטראותלבתילילךישראלבנותשלדרכןאיןבתילהאמרהתליםהלכותקושטא' דפ

תרשוסיאותבבתילילך'ישרבנותשלדרכןאין'כתלה'אמגידיםהילכותפרמה

טרטיאותלבתילילךישראלבנותדרךאיןבתיל"אא"דגריםהלכותשמעוני' יל

טרסיאותלבתילילךישראלבנותשלדרכןאיןבתילהאמרהגריםהלכותא סבע "ר
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82 כב: ב רות רבה

להלוךישראלשלדרכןואיןמדרשותולבתיכנסיותלבתיאלאקרקסייאותלבתיולאאוקספורד

גויםשלקרקסיאותולבתי'קמברידג

גויםשלקרקסיאותולבתיקושטא' דפ

קרקסיאאותולבתיפרמה

ולקרקסיאותשמעוני' יל

לילךדרכןואיןמדרשותולבתיכנסיותלבתיאלאא סבע "ר

דרכןואיןאלךתלכיאשראללהאמרהבשבתאמה'מאלפייותראוקספורד

דרכןאיןאלךתלכיבאשרלהאמרה'קמברידג

דרכןאיןבתילהאמרהאלךתלכיאשראללהאמרהקושטא' דפ

דרכןאיןאלךתלכיאשראללהאמרהפרמה

דרכםואיןאלךתלכיבאשרשמעוני' יל

דרכןואיןאלךתלכיבאשראמרהבשבתאמהמאלפיםיותרא סבע "ר

עמךאליןתליניבאשרלהאמרהמזוזהבושישבביתאלאללוןשלישראלאוקספורד

עמךאליןתליניבאשרלהאמרהמזוזהבושאיןבביתללוןישראלשל'קמברידג

עמךאליןתליניבאשרלהאמרהמזוזהשםשאיןבביתללוןישראלשלקושטא' דפ

עמךאליןתליניבאשרלהאמרהמזוזהכהשאיןבביתללון'ישרבנותשלפרמה

אליןתליניבאשרמזוזהבושאיןבביתלדורישראלבנותשלשמעוני' יל

'כומזוזהבושאיןבביתלליןישראלשלא סבע "ר

שליז"עלבטלאלהיואלהיךואזהרותעונשיןאלועמיאוקספורד

המצותאלואלהיואלהיךואזהרותעונשיןאלועמי'קמברידג

מצותשאראלדיואלדיךואזהרותעונשיןאלועמיקושטא' דפ

המצותכלשארלה'אמאלהיואלחיךואזהרותעונשיןאילועמיפרמה
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ובאשרעולמיםלביתלגבעוןלנבלשילהלגלגלמעדלאהלאלךתלכיאשראלכיא"דאוקספורד

באשרעולמיםבביתבגבעוןבנבבשילהבגלגלמועדבאהלאלךתלכיאשראלכיא"ד'קמברידג

באשרעולםבביתבגבעוןבנבבשילהבגלגלמועדבאהלאלךתלכיאשראל'א'דקושטא' דפ

ובאשרעולמיםולביתלנובלשילוולגלגלמועדלאהלאלךתלכיאשראלכיא"דפרמה

ובאשרשילהלגלגלמעדלאהלאלךתלכיאשראלקרלין

לשלםאלהיואלהיךשליז"עלבטלעמיעמךקרבנותיעלאנילנהאליןתליניאוקספורד

לשלםאלהיואלהיךז"עלבטלעמיעמךקרבנותיעלאנילנהאליןתליני'קמברידג

לשלםאלדיואלדיךשליזרהעבודהלבטלעמיעמךקרבנותיעלאנילנהאליןתליניקושטא' דפ

לשלםאלהיואלהיךז"עלבטלעמיעמךקורבנותייעלאנכילנהאליןתליניפרמה

לשלםאלהיואלהיךז"עלבטלעמיעמךקרבנותינועלאנכילנהאליןתליניקרלין

פעולתךשכראוקספורד

פעולתךשכרלך'קמברידג

פעולתךשכרקושטא' דפ

פעולתךלךפרמה

פעולתיךליךקרלין
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וחנקהרגסקילהשריפהד"במיתותארבעאלואמותתמותיבאשראוקספורד

וחנקהרגשריפהסקילהד"לבשנמסרוד"במיתותארבעאלואמותתמותיבאשר'קמברידג

וחנקהרגשריפהסקילהדיןביתמיתותארבעאלואמותתמותיבאשרקושטא' דפ

מיתותארבעאילואמותתמותיבאשרפרמה

ולנחנקיםלנהרגיןואחדולנשרפיןלנסקליןאחדדיןבביתהמתוקניםקבריםשניאלואקברושםאוקספורד

ולנחנקיןלנהרגיןואחדולנשרפיןלנסקליןאחדד"לבהמתוקניםקבריםשניאלואקברושם'קמברידג

ולנחנקיןלנהרגיןואחדולנשרפיןלנסקלין'אדיןלבית'המתוקניקבריםשניאלואקברושםקושטא' דפ

י הפניני"ר

ונחנקיןלנהרגיןואחדלנשרפיןאחדדיןלביתהמתוקניןקבריםשניאילואקברושםפרמה

יכולהשאתמהכלבתילהאמריוסיףוכהי"ייעשהכהאוקספורד

לסבוליכולהשאתמהכלבתילהאמרהיוסיףוכהליי"ייעשהכה'קמברידג

יכולהשאתמהכלבתילהאמרהיוסיףוכהליי"ייעשהכהקושטא' דפ

יכולה שאת מה כל בתי לה אמרה יוסיף וכה אלהים לי יעשה כה י הפניני"ר

יכולהשאתמהכלבתיאמרהיוסיףוכהאלהיםליי"ייעשהוכהפרמה

כילבאלעתידאבלסגלהזהבעולםוצדקותטוביםומעשיםמצותלסגלאוקספורד

כיהבאלעולםאבלהזהבעולםסגליוצדקותמצותולסגל'קמברידג

כילבאלעתידאבלהזהבעולםסגליוצדקותמצותלסגלקושטא' דפ

כי לבא לעתיד אבל סגלי הזה בעולם מצות לסגל י הפניני"ר

לבאלעתידאבלסגי ליהזהבעולםוצדקותמצותלעשותפרמה

וביניךבינייפרידהמותאוקספורד

ובינךבינייפרידהמות'קמברידג

בפרשתאסליקאובינךבינייפרידהמותקושטא' דפ

וביניך ביני יפריד המות י הפניני"ר

וכיניךבינייפרידהמותפרמה
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